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Resumo 
 

Assegurar segurança e confiabilidade são itens fundamentais para o desenvolvimento de 

projetos de sistemas críticos. Com o aumento contínuo  na complexidade dos projetos de 

segurança de sistemas críticos, ocorre uma busca por novas técnicas analíticas mais avançadas, 

pois é necessário assegurar que as conseqüências indesejadas sejam altamente improváveis. Em 

geral, este processo é realizado mediante simulações computacionais envolvendo diversos              

cenários de operação e falhas, tendo como principal limitação a impossibilidade de representar 

todos os caminhos de evolução do sistema em análise. Neste trabalho  apresenta-se o estudo e 

desenvolvimento de metodologias que subsidiem a proposição e validação de propostas de 

mantenabilidade de sistemas críticos capazes de elevar o nível na área de análise de segurança 

e confiabilidade. A abordagem proposta integra técnicas de Modelagem e Verificação Formal 

como ferramentas de suporte ao projeto, análise e implementação de estratégias de manutenção, 

principalmente no sentido de comprovar se a estratégia atende os requisitos de segurança. A 

metodologia consiste na verificação de propriedades descritas em lógica temporal discreta e 

continua, sob uma abstração apropriada (formalismo) do comportamento do sistema crítico e 

avaliação do aumento da disponibilidade do sistema com a implantação de propostas de 

manutenção, assim, o estudo e desenvolvimento de uma metodologia de mantenabilidade que 

permita a proposição e validação de abordagens de manutenção em sistemas críticos com base 

na técnica de verificação formal, visando aumentar a confiabilidade destes sistemas utilizando 

autômatos temporais discretos e híbridos para representá-los. 

Palavras-chave: Confiabilidade, Verificação Formal, Sistemas Críticos, Autômatos 

Temporizados Híbridos, Weibull. 
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Abstract 
 

Providing security and reliability are fundamental to the development of critical systems 

projects. With the continual increase in the complexity of critical systems security projects, a 

search for new and more advanced analytical techniques occurs because it is necessary to ensure 

that the unwanted consequences are highly improbable. In general, this process is performed 

through computational simulations involving several operating scenarios and failures, having 

as main limitation the impossibility of representing all the paths of evolution of the system 

under analysis. In this work occurs the study and development of methodologies that support 

the proposition and validation of proposals of maintainability of critical systems able to raise 

the level in the area of analysis of safety and reliability. The proposed approach integrates 

Modeling and Formal Verification techniques as tools to support the design, analysis and 

implementation of maintenance strategies, mainly in order to verify if the strategy meets the 

safety requirements. The methodology consists of the verification of properties described in 

discrete and continuous temporal logics under an appropriate abstraction (formalism) of the 

behavior of the critical system and evaluation of the increase of the availability of the system 

with the implementation of maintenance proposals, that is, the study and development of a 

maintainability methodology that allows the proposal and validation of maintenance 

approaches in critical systems based on the formal verification technique, aiming to increase 

the reliability of these systems using discrete and hybrid temporal automata to represent them. 

. 

Palavras-chave: Reliability, Formal Verification, Critical Systems, Hybrid Timed 

Automats, Weibull. 
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1 Introdução 

Com a evolução da indústria, os processos se tornaram cada vez mais complexos e 

integrados, porém as falhas de equipamentos fazem parte da realidade, como consequência a 

correção e identificação destas falhas torna-se um fator de complicação, e é necessário estar 

preparado para estas eventualidades. A confiabilidade e disponibilidade dos sistemas tornam-

se um tema ainda mais relevante quando estes exercem funções críticas ou que podem gerar 

situações críticas. 

Os sistemas e processos que envolvem ou podem criar riscos à integridade de pessoas, 

às instalações e ao meio ambiente são consideradas aplicações críticas quanto à segurança, e 

necessitam possuir requisitos de segurança rígidos, evitando atingir estados inseguros, ou seja, 

estados onde existe a possibilidade de ocorrer falhas que ocasionam ou podem ocasionar 

situações de risco e gerar acidentes. Não sendo possível evitar estes riscos, o projeto deve 

considerar alternativas de sair destes estados inseguros no menor tempo possível (Siewioerek 

& Swarz, 1974). 

Estudos de confiabilidade devem ser aprimorados e pesquisas devem incentivar a busca 

de diferentes tipos de falhas, intervalos de tempo entre falhas e tempos de reparos do 

sistema/equipamento para análise da confiabilidade de um sistema.  Carvalho (2008) considera 

duas possíveis áreas de pesquisa e atuação da engenharia de confiabilidade que permite 

colaborar com estes sistemas: Estudos com ênfase ao desenvolvimento de novos 

produtos/sistemas e estudos com ênfase na determinação das ações de manutenção. 

A confiabilidade surgiu no último século em razão de muitas atividades importantes 

dentro das industrias começarem a ser executadas por equipamento e sistemas, exigindo uma 

preocupação com a segurança de pessoas e bens (Gnedenko & Ushakov, 1995). No entanto, os 

sistemas tornaram-se cada vez mais complexos e críticos, o que dificulta a aplicação de teorias 

clássicas de confiabilidade, principalmente quando se trata de sistemas que envolvem 

conjuntamente processos contínuos e discretos.  

A garantia da confiabilidade na maioria das aplicações destes sistemas é por meio de 

simulações computacionais considerando um número finito de cenários de operação e falhas, 

e estes cenários são diretamente dependentes da experiência do projetista (Dias, 1996). A 

aprovação do sistema é baseada na comparação de desempenho dos cenários simulados com 

base em condições pré-estabelecidas.  

Algumas técnicas como Monte Carlo são capazes de gerar cenários estocásticos de forma 

automática, porém estão limitados pela capacidade de representar as variações de evolução do 

sistema em análise (Dai et al., 2014).  Estas técnicas não apresentam uma segurança formal 

com relação ao desempenho do sistema em sua aplicação mesmo com a realização de alto 

número de testes, devido serem baseadas em simulações e apresentarem apenas uma solução 
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para a evolução do sistema com condição e intervalo de tempo determinados dentre as diversas 

possibilidades. Além do elevado número de dados gerados que necessitam de análise manual.  

Recentes estudos demonstram o crescente interesse em metodologias e ferramentas que 

visam o projeto efetivo de sistemas críticos, minimizando o trabalho relacionado à garantia da 

“correta” especificação durante o ciclo de desenvolvimento destes projetos (Kunz, 2012). 

Destaca-se o emprego da análise formal, que consiste na verificação de propriedades do 

modelo. Na análise formal não são evidenciados necessariamente a variável tempo ou 

determinada interação com o ambiente como nas abordagens baseadas em simulações e testes. 

Portanto, as condições relacionadas ao comportamento dos sistemas são transcritas em 

propriedades, e a verificação destas propriedades garante a ausência de erros (falhas) sob as 

mais diferentes circunstâncias de operação do sistema (Campos & Machado, 2009). 

Esta dissertação aborda o emprego de métodos de modelagem e verificação formal de 

propriedades de sistemas discretos e híbridos aplicados a um sistema de processo industrial, 

como ferramenta de suporte à tomada de decisões, análise de desempenho, confiabilidade e 

manutenção de equipamentos pertencentes a estes sistemas. Apesar dos trabalhos 

desenvolvidos na comunidade científica, este oferece alternativas de metodologias 

fundamentadas matematicamente, para análise de confiabilidade de sistemas críticos. 

Uma das formas de representar sistemas críticos é por meio de autômatos, que são uma 

linguagem formal utilizada para fazer verificação formal do conjunto de estados alcançáveis 

por um sistema. Com os autômatos é possível construir modelos precisos para aplicação de 

métodos formais (Oliveira, 2003). Este método permite representar um sistema e sua 

dependência entre eventos.  

O termo “verificação formal” pode ser associado a inúmeras técnicas de verificação 

automática de sistemas (Wang, 2006). Contudo, a prova de teoremas e a verificação de modelos 

são as mais difundidas no meio acadêmico, onde a primeira consiste em avaliar uma 

propriedade por meio de regras lógicas de matemática, onde o comportamento do sistema deve 

ser descrito por meio de regras e axiomas (Santos, 2017). 

 A técnica de verificação de modelos (Model Checking) utilizada no presente trabalho, 

envolve a representação de um modelo de um sistema a partir de uma linguagem formal. Neste 

modelo, é explorado exaustivamente todos os comportamentos possíveis verificando suas 

propriedades por meio de lógica formal, como a lógica temporal, ocorrendo a validação (ou 

não) destas propriedades, apesar da restrição ao uso desta técnica em modelos mais complexos 

devido a “explosão de estados”, limitando o seu uso a modelos de estados finitos (Santos, 

2017). 

Segundo Kunz (2012) a representação de um sistema deve ser a mais próxima possível 

da realidade descrevendo o comportamento do mesmo sem criar uma explosão de estados com 

modelos complexos, ocasionando escassez de recursos computacionais, porém, não deve gerar 

resultados ambíguos pela simplificação demasiada do modelo. Desta forma a definição do nível 

de detalhamento do modelo e o formalismo a ser utilizado são etapas cruciais do estudo e 

dependentes do objetivo a ser avaliado no sistema.     
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Um modelo é uma representação abstrata e simplificada da realidade que possui um grau 

de complexidade suficiente para permitir a descrição do comportamento estudado. Porém, para 

representar um sistema com dualidade de comportamento como o sistema híbrido, a 

modelagem deve ser capaz de representar a evolução discreta e contínua, podendo ser 

necessário associação de modelos que representem componentes individuais, sendo que os 

autômatos híbridos possuem propriedades capazes de representar estes sistemas. Um sistema 

ser classificado como discreto ou híbrido não depende da propriedade da realidade, mas sim da 

abstração de determinada realidade, desta forma o sistema pode ser modelo em abstrações de 

diversas classes conforme a necessidade de avaliação do mesmo (Santos, 2017). 

Contudo, é permissível a ocorrência da não-decidibilidade a rede de autômatos com a 

inclusão de variáveis contínuas ao formalismo devido a impossibilidade de representar a 

evolução do comportamento do sistema por meio de um número finito de estados (Santos, 

2017). 

Nos modelos formais de autômatos temporizados híbridos a utilização de técnicas de 

verificação formal clássicas apresentam limitações de desempenho, reduzindo a eficácia 

(Santos, 2017). Desta forma este trabalho utilizou a validação formal clássica no modelo 

baseado no formalismo discreto, e no modelo baseado no formalismo híbrido, o trabalho 

utilizou a verificação formal estatística, sendo avaliado a probabilidade de determinada estado 

ser verdadeira durante um intervalo de tempo. 

1.1 Objetivo 

Esta dissertação tem como objetivo o estudo e desenvolvimento de uma metodologia de 

mantenabilidade que permita a proposição e validação de abordagens de manutenção em 

sistemas críticos com base na técnica de verificação formal, visando aumento da confiabilidade 

destes sistemas utilizando autômatos temporais discretos e híbridos. 

1.2 Organização do Trabalho 

As seguintes etapas foram realizadas neste trabalho para alcançar o objetivo da 

dissertação: 

 Realizar uma revisão bibliográfica das principais técnicas de modelagem 

baseada na linguagem formal de autômatos temporizados discretos e híbridos. 

 Modelar um sistema crítico utilizando o formalismo baseado em autômatos 

temporizados discretos e validar o modelo baseado em técnicas clássicas de 

verificação formal.  

 Modelar um sistema crítico utilizando o formalismo baseado em autômatos 

temporizados híbridos, validar o modelo baseado em técnicas estatísticas de 

verificação formal. 
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 Implementar manutenções corretivas, preventivas e preditivas ao sistema e 

avaliar qual apresenta melhor otimização dos recursos financeiros.  

 Apresentar e discutir os resultados dos modelos avaliados.  

Sendo o conteúdo do trabalho organizado nos seguintes capítulos: 

 Capítulo 2: Revisão Bibliográfica, apresenta uma abordagem sobre os principais 

conceitos relativos à confiabilidade e disponibilidade, bem como o 

equacionamento formal destes conceitos, contextualizará a aplicação da 

linguagem formal em especial aos sistemas híbridos e aplicação de autômatos 

híbridos. 

 Capítulo 3: Modelos Autômatos Temporários Finitos e Híbridos, apresenta a 

metodologia utilizada no trabalho, assim como os principais pontos relevantes 

a serem considerados na implementação dos modelos. 

 Capitulo 4: Especificação e Verificação Formal dos modelos implementados 

afim de valida-los.  

 Capítulo 5: Resultados e Simulações, apresenta os resultados obtidos nas 

simulações e verificações formais, dentre as possibilidades de manutenções 

empregadas. 

 Capítulo 6: Considerações finais. Comenta os resultados obtidos e pontos que 

podem ser melhorados na implantação da metodologia, assim como sugestão de 

trabalhos futuros.  
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2  Revisão Bibliográfica 

Este capítulo dedica-se a realizar uma breve introdução aos principais tópicos de 

confiabilidade e disponibilidade de sistemas, abordando também o conceito de sistemas críticos 

quanto à segurança e técnicas de modelagem utilizando linguagem formal. 

2.1 Histórico 

A confiabilidade teve início no século XIX, com Charles Babbage, e a invenção da 

primeira calculadora automática, apresentando a índices de erros dos componentes e a 

confiabilidade geral da mesma (Avizienis et al., 2000).  

Em meados do século XX, com o desenvolvimento da eletrônica contudo com 

componentes de baixa confiabilidade, foi necessário o desenvolvimento de técnicas que 

avaliassem isso como: Códigos de Controle de Erros, Redundância Dupla com Comparação, 

Redundância Tripla com Votação, assim como a melhoria no processo de fabricação e 

qualidade dos materiais empregados (Jens, 2006). 

O estudo de soluções tecnológicas que restringem ou diminuem a possibilidade de falhas 

de sistemas, principalmente os críticos, não acompanha a velocidade do surgimento dos riscos 

relacionados a estes sistemas. Esse desafio criado a partir deste déficit abre um grande campo 

de pesquisas. A maioria dos sistemas necessita de supervisão e controle de forma a garantir que 

os requisitos especificados sejam cumpridos. Componentes de um sistema de supervisão e 

controle são constituídos por toda e qualquer ferramenta que auxilie em seu funcionamento, 

sejam circuitos elétricos, ou componentes mecânicos. 

2.2 Confiabilidade 

A confiabilidade é definida como a probabilidade de um sistema permanecer em estado 

operacional de forma contínua em um período de tempo sem existência de erros, uma vez que 

no estado inicial de tempo este operava corretamente e sem alterações nas condições externas 

durante esse período (Jens, 2006). 

O autor conceitua segurança de um sistema como a probabilidade deste se manter fora de 

um estado inseguro continuamente em um estabelecido período de tempo. Sabendo que o estado 

inicial do sistema é seguro e durante este determinado tempo as condições externas são 

inalteradas. 

A probabilidade do sistema ser operacional em um determinado instante de tempo é 

definida como disponibilidade, assim, representa a proporção de tempo em que o sistema opera 

em relação ao período total de operação. É importante observar que exercem impacto sobre este 
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valor os tempos de reparo do sistema, nas formas de manutenção corretivas e/ou preventivas 

e/ou preditivas (Jens, 2006). 

 A análise da confiabilidade pode ser estudada em duas frentes, determinística 

(adequação) e probabilística (segurança). A análise de confiabilidade quanto à adequação 

verifica se o sistema contém recursos suficientes suprindo a sua demanda e aos seus requisitos 

operacionais em situações críticas, selecionadas por meio do conhecimento prévio do sistema 

e expertise do projetista, ou seja, associada ao comportamento estático do sistema (Leite, 2005).   

Em relação à segurança Leite (2005) afirma que a análise verifica o comportamento dinâmico, 

a habilidade em responder aos distúrbios transitórios que possam ocorrer, considerando um 

grande conjunto de situações críticas e de suas probabilidades de ocorrência. É obtido o 

comportamento médio do sistema, através da combinação das probabilidades de ocorrência das 

situações críticas e de suas consequências para o sistema, e com a fixação de níveis de 

risco/confiabilidade a determinação do desempenho do sistema (Andrade, 2007). 

 A maioria das técnicas utilizadas atualmente avalia a confiabilidade quanto à adequação 

do sistema, embora atualmente tem-se discutido com frequência a importância de métodos 

probabilísticos capazes representar o comportamento estocástico das variáveis que influenciam 

a confiabilidade do sistema (Borges 2003; Allan, 2000). 

2.2.1 Conceitos de Confiabilidade 

Vário parâmetros podem representar o comportamento de um componente como a 

operação e a falha, o tempo de reparo, caracterizando os estados, reunidos em um espaço 

amostral. Cada estado sendo associado a uma variável aleatória, e esta atribui a cada possível 

estado um número real X (Leite, 2005). 

Os valores de Xi de uma variável aleatória continua são relacionados a função densidade 

de probabilidade f(Xi), tal que: 

𝑓(𝑋𝑖) = lim
∆𝑥→0

𝑃[𝑥<𝑋𝑖≤∆𝑥]

∆𝑥
         (2.1)     

Como os intervalos não são definidos o valor de f (X) não representa a probabilidade da 

variável aleatória X assumir determinado valor. Porém, com a função distribuição de 

probabilidade acumulada F(X) obtêm-se a probabilidade de uma variável aleatória X ser menor 

do que Xi: 

𝐹(𝑋) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑋𝑖)          (2.2) 

Derivando a função de distribuição de probabilidade acumulada, obtêm-se a função de 

densidade de probabilidade f(X):  

𝑓(𝑋) =
𝑑𝐹(𝑋)

𝑑𝑋
                       (2.3) 
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Assim, a função acumulada de falha Q(t) é uma medida da probabilidade do componente 

falhar em função do tempo, ou seja fornece a probabilidade de um componente falhar no 

instante t: 

𝑄(𝑡) = 𝑃(𝑋 < 𝑡)      (2.4) 

Sendo a função de confiabilidade R(t) a diferença da função de falha Q(t), ou, a 

probabilidade do componente permanecer operando no intervalo de tempo t.     

𝑅(𝑡) = 1 − 𝑄(𝑡)          (2.5) 

A taxa de falhas (λ) de um componente ou sistema pode ser expressa como o número de 

de falhas que este componente ou sistema apresenta em um determinado intervalo de tempo. 

Sendo a taxa de falhas (λ) constante um dos meios mais simples de expressar a confiabilidade 

de um componente ou sistema, porém, podendo não representar o real comportamento do 

sistema ou componente. (Jens, 2006) 

A Figura 2.1 apresenta a função densidade de probabilidade f(X), função acumulada de 

falha Q(t), confiabilidade R(t) e taxa de falhas λ de um componente.  

 

Figura 2.1: Parâmetros de confiabilidade de um componente.  

(a) função densidade de probabilidade, (b) função acumulada, (c) confiabilidade e (d) taxa 

de falhas 

Nos componentes em que é possível observar que a taxa de falhas possuiu um forte 

relacionamento com o tempo, é possível por meio da observação experimental de falhas traçar 

um gráfico que devido ao seu formato peculiar, é conhecido como a curva da banheira (bathtub 

curve) (Figura 2.2).  Nela é possível observar três zonas distintas: a zona de mortalidade infantil, 

um período de vida útil, característica de uma taxa de falhas constante e a zona de 

envelhecimento. (Johnson, 1989). 
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Figura 2.2: Curva da banheira. Fonte: Johnson (1989)   

2.2.2 Modelos Probabilísticos 

O modelo probabilístico permite determinar a fase do ciclo de vida em que o equipamento 

se encontra e estimar a disponibilidade do mesmo. Os modelos de distribuição de probabilidade 

mais usuais em confiabilidade são os modelos Normal, Exponencial, Gamma, Lognormal e de 

Weibull (Fogliatto & Ribeiro, 2009).  

Distribuição Normal 

Uma população representada pela distribuição Normal tem variações simétricas dispostas 

ao entorno da média, ou seja, quando um valor está sujeito a muitas variações que se somam, 

independentemente da distribuição destas variações, o resultado da distribuição composta é 

normalmente distribuído. Isso é o que demonstra o teorema do valor central (Lafraia, 2001). A 

função densidade acumulada é dada pela equação 2.6: 

𝐹(𝑥) = Φ(
𝑥−𝜇

𝜎
)      (2.6)      

Distribuição Exponencial  

A distribuição Exponencial é comumente utilizada nas análises de confiabilidade por ser 

a única distribuição contínua em função da taxa de falhas constante, sendo mais apropriada para 

análise em aplicações com várias manutenções, sistemas complexos sem redundância ou com 

componentes com taxas de falhas independentes, e sistemas com inúmeros componentes que 

apresentem substituições dos mesmos antes da ocorrência de falhas, em razão a manutenção 

preventiva (Lafraia, 2001). A função distribuição Exponencial de probabilidade é expressa pela 

equação: 

𝑓(𝑡) = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡      (2.7) 
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Distribuição Lognormal  

A distribuição Lognormal é comumente empregada para representar em modelos o tempo 

de reparo, sendo ela mais versátil do que a distribuição Normal, pois sua forma mais variada 

possibilita melhor ajuste da população (Lafraia, 2001). Sendo possível propor que a 

probabilidade de completar uma ação de reparo aumenta com o passar do tempo. No caso de o 

reparo demorar muito a ser concluído, há um indicativo de causas especiais sobre o processo. 

A distribuição é representada por:  

𝑓(𝑥) =
1

𝜎(2𝜋)1/2  𝑒𝑥𝑝 [−
1

2
(

(𝑙𝑛𝑥−𝜇)

𝜎
)

2

]     (2.8) 

Distribuição de Weibull  

A distribuição de Weibull é uma expressão semi-empírica utilizada em engenharia de 

manutenção. Waloddi Weibull foi quem desenvolveu a distribuição aplicando nos estudos sobre 

resistência mecânica dos aços, sendo apropriada para a modelagem de tempos até a falha, 

apresentando funções de taxa de falhas constante estritamente crescente e estritamente 

decrescente. A distribuição de Weibull modela adequadamente uma ampla variedade de 

situações, em que unidades apresentam taxa de falhas distintas (Fogliatto & Ribeiro, 2009).  

A equação 2.9 representa o modelo de Weibull por meio da relação da probabilidade 

acumulada de falha, após o tempo (t) de funcionamento, sendo a taxa de falhas representada 

pela equação 2.10. 

𝐹(𝑡) = 1 −  𝑒𝑥𝑝 [− (
(𝑡−𝑡0)

𝜎
)]

𝛽

        (2.9) 

𝜆(𝑡) =
𝛽

𝜂
(

(𝑡−𝑡0)

𝜂
)

𝛽−1

      (2.10) 

2.3 Métodos de Avaliação da Confiabilidade 

Existem técnicas e softwares que contribuem com a análise de dados de falhas e avaliação 

de novas situações. Emprega-se com usualidade as representações na forma de árvore de falhas 

e a dos diagramas de bloco de confiabilidade – Reliability Block Diagram (RBD) entre outras, 

para este tipo de situação (Carvalho, 2008). A denominação falha refere-se a uma redução total 

ou parcial do desempenho de um componente, equipamento, processo ou sistema para realizar 

uma função especifica em um intervalo determinado de tempo.  

Abordagens de confiabilidade de sistemas com base nas falhas são vistos em diversos 

trabalhos como em Nogueira & Real (2007) que realizam análise de confiabilidade de uma grua 

automóvel portuária, determinando as distribuições de falhas e manutenções corretivas, 

probabilidade de falhas e confiabilidade dos subsistemas, por meio do software Weibull ++ 

para a análise do sistema.  
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No trabalho realizado por Dias (1996) é obtida a confiabilidade de sistemas de freios 

pneumáticos construindo modelos confiabilísticos dos componentes e os agrupando em 

associações em série e paralelo e modelando matematicamente por distribuições probabilísticas 

de Weibull. 

Análise de confiabilidade em componentes de tratores agrícolas demonstrando grandeza 

de probabilidade de falhas como tempo médio entre falhas, limites de confiança, taxa de falhas 

entre outras para componentes reparáveis e não reparáveis, buscando reduzir o custo decorrente 

do aumento da confiabilidade do sistema analisado é feito por Ritcher (2006).  

Neves & Ignacio (2010) apresentam a linguagem de simulação Simul8, assim como suas 

ferramentas de análise de dados - stat-fit e seus recursos para modelagem de falha - efficiency 

em work centers e availabity em resources– são aplicáveis para análise da confiabilidade de 

sistemas operacionais.  

A análise Markoviana dentre os métodos de avaliação dos níveis de confiabilidade e 

disponibilidade de sistemas é uma das mais utilizadas técnicas de modelagem conhecidas 

(Jens,2006). Segundo o autor o método de análise permite a modelagem de processos 

estocásticos, com a possibilidade de utilizar variáveis aleatórias nos parâmetros de entrada para 

o cálculo, ou seja, o processo estocástico pode ser representado como uma família de variáveis 

aleatórias que descrevem o comportamento de um processo em um período do tempo. 

Sistemas baseados em processos estocásticos utilizam diagramas de transições entre 

estados discretos na avaliação da confiabilidade e disponibilidade, onde cada estado descreve 

uma condição do sistema naquele instante de tempo. Porém utilizando a análise Markoviana os 

estados descreve as operações do sistema, apresentando tanto as atividades corretamente 

desempenhas quanto as operações que originaram falhas.   

O modelo Markoviano para a análise de confiabilidade e disponibilidade oferece grande 

vantagem em relação aos modelos mais simples, sendo capaz de gerar cenários estocásticos de 

forma automática, porém está limitado pela capacidade de representar as variações de evolução 

do sistema em análise, não havendo uma segurança formal com relação ao desempenho do 

sistema em sua aplicação mesmo com realização de alto número de testes. 

Em geral, o processo de análise e validação de sistemas críticos é realizado por meio de 

simulações computacionais envolvendo diversos pontos de operação e falhas baseando-se 

principalmente na expertise do projetista e histórico de projetos similares (Santos, 2017). A 

limitação deste procedimento é a impossibilidade de representar todos os pontos de operação e 

eventos em que o sistema está sujeito. Mesmo sendo consideradas um número significativo de 

condições operacionais na fase de projeto do sistema, não há garantias formais (matemáticas). 

Existe necessidade de uma abordagem genérica que sistematize as etapas de projeto e validação 

de sistemas críticos.  

Logo, o emprego de técnicas formais de modelagem e análise de desempenho em 

avaliações de confiabilidade de sistemas críticos se apresenta como uma ferramenta promissora 

e sólida para superar os desafios no âmbito de confiabilidade e segurança, permitindo a 
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investigação das principais propriedades comportamentais do sistema na fase de projeto e 

posteriormente em fase de operação. 

2.4 Verificação Formal  

A etapa de verificação formal é um ponto importante dentro do trabalho, segundo Costa 

(2008), identificam-se duas possíveis simplificações principais para o problema de verificação 

formal de sistemas híbridos. Na primeira a verificação está diretamente relacionada ao modelo 

híbrido do sistema a ser analisado e, na segunda a modelagem híbrida é transcrita em um sistema 

a eventos discretos para ser posteriormente explorado via algoritmos de verificação. 

Villani (2004) propõe duas abordagens para a verificação de propriedades, a prova de 

propriedades com a  enumeração de estados alcançáveis/atingíveis, definida como verificação 

de modelos (model checking) e a análise formal utilizando verificação dedutiva com objetivo 

de inferir ou contradizer especifica propriedade com uso de regras lógicas matemáticas (Clarke 

& Wing, 1996). 

A ferramenta computacional UPPAAL empregada no trabalho tem suas propriedades 

descritas através da linguagem TCTL e a especificação das propriedades baseia-se na 

associação entre operadores temporais e indicadores de caminho, restringidos por um operador 

temporal (Santos, 2017). Conforme Costa (2008) as especificações das propriedades alvo 

dependem dos critérios utilizados na etapa de verificação empregado, pois, nem sempre todos 

os tipos de propriedades permitem ser utilizados em todos os casos. Três tipos de propriedades 

são mais empregados: 

 Segurança 

 Alcançabilidade  

 Vivacidade 

Em Santos (2017) as propriedades de Segurança são empregadas para determinar que 

uma condição especifica não é possível ocorrer, sendo as propriedades formuladas de forma 

positiva. As propriedade de Segurança pode ser satisfeita de duas formas, quando todos os 

estados são alcançáveis (transição de estado) na rede de autômatos, ou quando um trajeto dentro 

da rede permite satisfazer a propriedade. 

Propriedades de Alcançabilidade permitem verificar se uma solicitação de um 

determinado estado é eventualmente satisfeita ao longo de uma trajetória de estados (Santos, 

2017). Ou seja, saindo de um estado inicial definido é possível alguma trajetória entre os estados 

conduzir ao um estado final determinado que satisfaz a solicitação. 

As propriedades de Alcançabilidade são usadas frequentemente ao projetar um modelo 

para verificar a sua utilidade, porém, estas expressões não garantem a exatidão do modelo, mas 

verifica se a sua operação básica é possível de ocorrer. 



12 

 

 

 

As propriedades de vivacidade indica se uma condição definida tem a possibilidade 

ocorrer, ou seja, eventualmente algum caminho pode levar a um estado determinado. 

O formalismo baseado em autômatos temporizados é empregado com sucesso pela 

modelagem e verificação formal clássica, porém, deve-se se atentar a eventuais “explosões de 

estados” com emprego em sistemas mais complexos.  

Com a inclusão de variáveis contínuas na sequência do trabalho utilizando Autômatos 

Temporizados Híbridos, introduz-se o problema da não garantia da convergência do processo 

de verificação das propriedades do modelo em estudo, em decorrência da não possibilidade de 

representar o sistema com o uso de um número finito de estados. 

Como alternativa é possível representar os modelos por meio de redes de autômatos em 

que o comportamento são dependentes das características estocásticas e dinâmicas não lineares. 

O UPPAAL possui algumas queries quantitativas de estimação da probabilidade que 

permitem a especificação das propriedades na rede de autômatos, baseada em métodos 

estatísticos, semelhantes ao método de Monte Carlo, com a possibilidade de definição do grau 

de confiabilidade e tolerância pelo usuário. 

A Tabela 2.1 apresenta as queries a serem utilizadas para verificação formal das 

propriedades dos modelos deste trabalho. 

Tabela 2.1: Queries do UPPAAL 

Simulação Queries de Simulação 

Queries de Verificação Formal Clássica 

Segurança A[] prop 

Vivacidade E<> prop 

Deadlock A[] not deadlock 

Queries de Verificação Formal Estatística 

Estimação  Pr[bound] (<> prop) 

Teste de Hipóteses Pr[bound] (<> prop) ≥ double 

A revisão bibliográfica realizou uma abordagem sobre os principais conceitos relativos à 

confiabilidade e disponibilidade, bem como o equacionamento formal destes conceitos. Este 

capítulo ainda abordou a relevância em manter índices elevados de confiabilidade e 

disponibilidade nas aplicações críticas quanto à segurança. Apresentou os principais métodos 

de avaliação de confiabilidade, e contextualizou a aplicação da linguagem formal em especial 

os sistemas híbridos e com aplicação de autômatos híbridos, fundamentando a teoria para o 

tratamento que será investigado na problemática da confiabilidade em sistemas críticos.  
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2.5 Sistemas Dinâmicos a Eventos Discretos 

Os Sistemas Dinâmicos a Eventos Discretos (SDEDs) são sistemas dinâmicos de estados 

discretos cuja transição de estados realiza-se por meio da ocorrência, assíncrona, de eventos 

(MAAS, 2014). O emprego de SDEDs foi abordado por Lin (1994) conceituando a capacidade 

em diagnosticar as ocorrências de falhas no sistema. Sampath et. al (1995) descrevem as 

condições que são necessárias e suficientes em um diagnóstico de falhas de SDEDs. 

A abordagem baseada em SDEDs permite que a modelagem de um sistema especifico 

seja realizada em uma linguagem precisa, não ambígua, fator determinante no contexto da 

Verificação Formal (Cassandras & Lafortune, 2010). Podendo ser adotados diversos 

formalismos para modelagem do sistema crítico, e a escolha deste formalismo, é baseada em 

diversos fatores entre eles o grau de realismo entre o modelo e o comportamento físico ideal 

estudado. Processo este dividido em três etapas: “Modelagem”, “Especificação” e 

“Verificação” (Baier & Katoen, 2008).  

 A etapa de modelagem consiste em transpassar determinada realidade do sistema para a 

linguagem formal adotada, sendo necessário conter todos os comportamentos desejados a serem 

estudados sem comprometer a verificação por escassez dos recursos computacionais (Ferreira, 

2012). 

A etapa de especificação tem como principal objetivo elencar as propriedades que se 

deseja verificar geralmente por meio da lógica temporal, em que é possível a descrição de 

afirmativas a respeito da evolução do comportamento do sistema no decorrer do tempo 

(Ferreira, 2012). 

Na última etapa, os estados do modelo de entrada são avaliados exaustivamente pelos 

algoritmos de verificação, com objetivo de encontrar estados que satisfaçam (ou rejeitem) as 

propriedades elencadas na fase de especificação (Ferreira, 2012). 

Um Autômato de Estados Finitos é designado como uma máquina de estados finitos capaz 

de representar alguma realidade (mecanismo, dispositivo ou sistema). Utilizando um conjunto 

sequencial de entradas (alfabeto), e utiliza uma função de transição para que o autômato 

responda e altere o estado. Os autômatos (máquinas de estados finitos) são uma das alternativas 

para modelar SDEDs. Formalmente, um Autômato Finito (determinístico) pode ser 

representado por uma sêxtupla (Hopcroft et. al, 2001): 

𝐺 = (𝑋, Σ, 𝑓, Γ, 𝑥0, 𝑋𝑚)     2.11 

 

 𝑋: representa o espaço de estados;  

 Σ: denota o conjunto de eventos;  

 𝑓: 𝑋 × Σ → 𝑋é a função de transição dos estados;  

 Γ: 𝑋 → 2Σé a função de eventos ativos;  

 𝑥0: representa o estado inicial; 

 𝑋𝑚 ⊆ 𝑋: é o conjunto de estados marcados 
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Os autômatos são representados graficamente por meio de diagramas de transição de 

estados. Todas as sequências de eventos possíveis de serem executadas a partir do estado inicial 

formam a rede gerada por um autômato (Maas, 2014). Em Cassandras & Lafortune (2010) são 

apresentadas as definições formais de um autômato.  

A Figura 2.3 apresenta um diagrama de transição de um autômato 𝐺 = (𝑋, Σ, 𝑓, Γ, 𝑥0, 𝑋𝑚) 

onde temos as seguintes condições: 

 𝑋 = {1, 2, 3}; 

 Σ  = {A,B,C}; 

 𝑋𝑚 = {2}  ; 

 𝑥0= {1}; 

 𝑓(1, 𝐴) = 2, 𝑓(1, 𝐵) = 3, 𝑓(3, 𝐴) = 1, 𝑓(3, 𝐶) = 2, 𝑓(2, 𝐵) = 2; 

 Γ(1) = {A, B}, Γ(2) = {B}, Γ(3) = {A, C}; 

 

 
Figura 2.3: Exemplo de transição de diagrama de estados para autômatos. Fonte: Pavei (2011) 

Com a inclusão da informação de tempo em SDEDs obteve-se os autômatos 

temporizados. Nestes modelos temporizados, Inclui-se a informação do tempo entre dois 

eventos nas sequências de estados das trajetórias. Alur & Dill (1994) propuseram o autômato 

temporizado com guarda também conhecido como autômato de tempo contínuo em que utiliza 

um conjunto de clocks ou relógios como restrição as transições entre estados.  

Esses clocks (relógios) assumem valores reais e associados a dinâmica das transições dos 

estados. Dinâmica está definida por expressões designadas de guardas, compostas por relógios 

e operadores lógicos. Uma variação do autômato temporizado apresentado por Alur & Dill 

(1994), são os autômatos seguros temporizados (Timed Safety Automata) em que especifica 

propriedades de progresso com auxílio de condições de invariantes locais é estudada por 

Henzinger et al. (1994). 

O invariante representa a obrigação de evolução do autômato, diferente dos guards, que 

indicam a possibilidade de progresso. O invariante determina que o autômato pode realizar a 

transição de estado apenas enquanto uma condição específica declarada for satisfeita, não sendo 

possível satisfazer essa condição o sistema considera uma situação de falha (Santos, 2017). 

Conforme Santos (2017) as transições de um AFT - Autômato Finito Temporizado, 

permanecem em estados ativos ou inativas conforme as restrições com base nos valores de cada 

clock relacionado ao estado, denominadas guard (guardas). Um estado só pode realizar uma 
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transição caso o clock satisfazer as guards a ele relacionadas, ou seja, a transição depende além 

da informação do estado, do tempo relativo a este estado. 

Autômatos temporizados geralmente são utilizados por uma rede de autômatos 

temporizados com um conjunto comum de clocks e ações, consistindo de n autômatos 

temporizados. Em Bengtsson & Yi (2004) são apresentadas as definições matemáticas dos tipos 

de transições da rede. Ferramentas formais de verificação de modelos com o conceito de 

autômatos temporizados para SDEDs e suas aplicações, é apresentada no trabalho de Hsieh & 

Chang (2016), que utilizam autômatos temporizados e ferramentas de verificação de modelos 

UPPAAL para construir possíveis cenários de propagação de faltas e as sequências de eventos 

observáveis.  

Em SDEDs, os modelos matemáticos baseados em equações diferenciais não são 

adequados para descreve-los e analisá-los devido à natureza discreta desses sistemas. Sendo 

necessário um formalismo matemático que represente as características desses sistemas 

(Oliveira, 2003). O autor destaca que para esta aplicação a modelagem, o projeto e a 

implementação de sistemas híbridos tornaram-se uma área de pesquisa bastante ativa. Para 

Oliveira (2003) sistemas híbridos são modelados, como redes de autômatos interagindo entre 

si, com um número infinito de estados e com variáveis de entrada e saída associadas. Dessa 

maneira esse formalismo permite aos autômatos finitos, agregar aos estados equações que 

definem a dinâmica do sistema associado às transições, entre estados e mudanças no perfil 

dinâmico (Calvo, 2001).  

Segundo Grossman et.al (1993) sistemas híbridos são redes de interação digital em 

dispositivos analógicos com característica determinante de que ele incorpora tanto 

componentes contínuos, que são regidas por equações diferenciais, quanto componentes 

digitais, que são regidos por transições discretas de estados.  

O autômato probabilístico é considerado uma representação genérica do autômato finito 

não determinístico, pois o mesmo estabelece a probabilidade em uma transição de estado em 

razão da mesma, estabelecendo uma matriz de transição ou matriz estocástica. Um autômato 

estocástico é definido como um autômato em que é acrescentada uma estrutura probabilística 

para estimar a probabilidade de ocorrência de eventos específicos (Basilio et. al, 2010). 

Vale (2014) propõe o uso de sistemas híbridos para análise de confiabilidade de sistemas 

dinâmicos, associando técnicas de detecção de falhas utilizando resíduos associados a técnicas 

de diagnósticos de falhas como árvore de falhas representados por grafos, onde os mesmos 

representam cada estado do equipamento.  

Técnicas utilizando autômatos híbridos também são empregadas em Calvo et al. (2001) 

em que realizam a modelagem e análise de sistemas de transferência e distribuição de gás 

natural representando os componentes por autômatos híbridos e avaliando os estados desejáveis 

do sistema com a ferramenta computacional SHIFT. 

Outra ferramenta empregada para verificação de sistemas híbridos é o UPPAAL abordada 

no trabalho de Behrmann et al. (2004). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B4mato_finito_n%C3%A3o_determin%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B4mato_finito_n%C3%A3o_determin%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_transi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_estoc%C3%A1stica
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 Segundo Caetano (2011) para detecção de falhas utilizando sistemas híbridos é usual o 

emprego de modelos MLD (Sistemas Mistos Lógicos Dinâmicos), pois o formalismo MLD é 

amplamente utilizado em trabalhos acadêmicos pela sua modelagem amigável, permitindo que 

diversos processos diferentes sejam representados pelo formalismo. Em sistemas críticos, o 

emprego deste formalismo como linguagem para a modelagem, é justificado pela sua 

capacidade de representar as características principais dos SDEDs, além da representação 

gráfica dos autômatos que facilita o processo de modelagem e interpretação dos modelos. 

2.6 Verificador de Modelo 

Dentre as ferramentas de modelagem e verificação formal de sistemas discreto e/ou 

híbridos existentes, esta dissertação utilizará o UPPAAL conforme Santos (2017) destaca pelas 

seguintes razões: 

 A construção dos modelos no UPPAAL é mais intuitiva, pois os Autômatos 

Temporizados são implementados por meio de sua representação gráfica 

(grafos); 

 Emprega o formalismo MLD com uma linguagem amigável de programação 

com rede de autômatos cronometrados e híbridos. 

 O UPPAAL agrega as três etapas para a verificação formal, com as ferramentas 

de modelagem (gráfica), simulação (gráfica) e verificação em um mesmo 

ambiente, isso contribui para evitar erros de análise resultantes da translação 

entre formalismos em ambientes diferentes; 

 Permite a representação de inúmeros comportamento com um elevado grau de 

realismo, com as extensões na linguagem de modelamento como: canais de 

sincronização, tipo dos estados, tipos de variáveis; 

 O UPPAAL é utilizado em diversos trabalhos, se destacando como uma 

ferramenta já consolidada e em constante atualização pelos seus 

desenvolvedores. 

O formalismo empregado pelo UPPAAL é uma extensão do modelo dos Autômatos 

Temporizados proposto por Alur & Dill (1994) já apresentado. Tendo um conjunto de 

ampliações na linguagem de modelamento que possibilita a representação de comportamentos 

com maior grau de complexidade.   

Estes sistemas podem ser modelados como uma rede de autômatos, onde cada autômato 

representa um estado ou propriedade, do comportamento global do sistema. Os canais de 

sincronização assim como as transições com variáveis ou funções compartilhadas possibilitam 

a integração entre os autômatos. No UPPAAL diversos tipos de variáveis podem ser expressos 

como: booleano, inteiro, vetores, estruturas, ponteiros, constantes, relógios, relógios híbridos e 

variáveis definidas pelo usuário (Santos,2017).  
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2.7 Contribuições 

Com base na revisão bibliográfica e nos objetivos desta dissertação, observa-se que 

seriam possíveis as seguintes contribuições julgadas relevantes neste trabalho com o uso da 

metodologia proposta:  

 Estudo, implementação e validação do modelo de estados de falhas que 

represente a probabilidade de falhas de componentes e sistemas baseados na 

literatura de confiabilidade utilizando autômatos temporizados e híbridos.  

 Identificar as situações de estado crítico mais recorrentes nestes sistemas com 

base na frequência que as mesmas ocorrem em um determinado período. 

 Propor estratégias de mantenabilidade permitindo o aumento da confiabilidade 

do sistema e analisá-las com o modelo proposto.  

 Identificar a melhor técnica de manutenção possível de ser aplicável ao sistema, 

com base na otimização de recursos financeiros e disponibilidade do sistema. 

 Identificar em fase de projeto as situações mais propensas a ocorrência de 

estados críticos possibilitando ao projetista alterações no projeto e validá-las 

para redução destes riscos. 

 Permitir aos engenheiros saber quais as áreas/componentes necessitam dar mais 

atenção no projeto no momento da elaboração do mesmo com base na 

confiabilidade do sistema. 
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3 Metodologia 

Com os conceitos básicos para contextualização e compreensão da abordagem proposta 

nesta dissertação apresentados, aplica-se a técnica de verificação formal como uma das 

ferramentas de suporte para a validação da metodologia de mantenabilidade em sistemas 

críticos. Neste capítulo são apresentadas as condições especificadas no desenvolvimento e 

validação dos modelos que transcrevem os sistemas críticos, as definições das propriedades 

adotadas pelo modelo, assim como os cenários e simulações das técnicas de mantenabilidade 

empregadas. 

3.1 Modelagem de Sistemas Críticos 

A obtenção do modelo para os sistemas críticos pode ser concebido como uma 

composição de modelos e seus componentes. Nos estudos na área de modelagem de sistemas, 

representa-se os componentes através de uma abstração estabelecida pelo grau de realismo entre 

o modelo e o comportamento dos estados de operação do sistema estudado, buscando não 

interferir a análise da qual o modelo é submetido, por ocorrência de escassez de recursos 

computacionais (modelo complexo), ou por modelo não fidedigno ao comportamento real 

(modelo simplificado) (Santos,2017). 

Um componente em operação pode apresentar vários estados operativos em estudos de 

confiabilidade, porém um componente reparável se modelado em dois estados conhecidos 

(operação e falha), se o tempo em cada estado for conhecido é possível determinar seu 

comportamento (Leite, 2005).  

O modelo a ser construído para o sistema crítico irá decompor em templates os 

componentes reais do sistema, modelando os autômatos com base nos estados do componente 

(operação, desgaste, falha), sendo o sistema representado pela rede de autômatos por meios de 

canais de sincronização.  

A metodologia adotada para o trabalho compara duas situações de distribuições 

probabilísticas. Na primeira todos os modelos implementados utilizam distribuição exponencial 

para representar as transições de estado dos componentes, seja representando tempo entre falhas 

ou tempo de reparo. Importante destacar que utilizou-se a função de distribuição exponencial 

por ser nativa ao UPPAAL, desta forma a taxa de falhas (λ) será constante igual a 1/𝜂. E isto 

implica na possibilidade de utilizar as propriedades clássicas de verificação formal para validar 

os modelos.  

Na segunda proposta de modelos será utilizada a distribuição de Weibull para representar 

a taxa de falhas dos componentes, assim como as transições na fase de desgaste, e a distribuição 

Lognormal para o tempo de reparo das manutenções, indiferente do conceito da mesma 
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(corretiva, preventiva ou preditiva). Para a implementação destas distribuições se faz necessário 

o uso de Autômatos Temporizados Híbridos (ATH) e por consequência como já comentado a 

necessidade de processos estatísticos para verificação formal na validação dos modelos 

implementados.  

A Figura 3.1 apresenta o fluxograma das etapas do estudo.  

 

Figura 3.1: Fluxograma das etapas do estudo 

O estudo com Autômatos Híbridos Temporizados permite a decomposição do modelo do 

sistema em análise, em geral complexo, em subsistemas mais simples, onde o subsistema 

representa o comportamento individual de determinado componente e é modelado em forma de 

um autômato. A integração dos modelos é realizada com a Composição Síncrona entre os 

autômatos com base nas transições (eventos) que são compartilhadas entre os modelos 

(Cassandras & Lafortune, 2010). 

3.2 Especificação das Propriedades 

Os modelos de falhas de cada componente do sistema crítico são representados 

inicialmente por distribuição de probabilidade exponencial e posteriormente no segundo 

modelo do trabalho pelas destruições de Weibull e LogNormal. O trabalho utiliza o banco de 

dados de Weibull segundo Simonetti et.al (2009) que apresenta os parâmetros β (inclinação da 

linha de Weibull, que é um fator de forma) e η (parâmetro de localização conhecido como o 

valor característico).  

No modelo contendo a distribuição probabilística exponencial não é considerado o fator 

de forma (β), pois equivale a uma distribuição de Weibull β=1, utilizando apenas o valor 

característico (η), para estimar a taxa de falhas (λ) (Lafraia, 2001). 

Na representação da distribuição de Weibull são consideradas duas alternativas de valores 

de fator de forma β: típicos e extremos. Com os valores típicos obtidos no banco de dados os 

valores do fator de forma dos componentes são próximos a 1, para o valores extremos, a 
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distribuição de falhas concentra-se em um período de tempo definido pelo valor característico, 

não havendo uma elevada dispersão das falhas como nos casos com β próximos a 1. 

Os valores de η (parâmetro de localização conhecido como o valor característico) dos 

componentes serão divididos em três valores característicos distintos (η1, η2 e η3), sendo os 

valores característicos representados pelas seguintes equações. 

η1 = 0.7 ∗ η       (3.1) 

η2 = 0.2 ∗ η      (3.2) 

η3 = 0.1 ∗ η       (3.3) 

η = η1 + η2 + η3        (3.4) 

Esta decomposição do valor característico representa a evolução do desgaste dos 

componentes com base na condição do mesmo (vibração, espessura, temperatura...) com o 

monitoramento de uma variável especifica, sendo este item fundamental para representar o 

processo de manutenção preditiva. As equações 3.1, 3.2 e 3.3 representam respectivamente que 

70%, 20% e 10% da condição monitorada do componente encontra-se desgastada, a soma 

desses desgastes representados pela equação 3.4 definem que o componente atingiu 100% de 

desgaste e entrou em estado de falha. Durante a fase de desgaste a performance (desempenho) 

do equipamento é mantida, somente ocorrendo queda desta variável quando atingido o estado 

de falha. 

A Figura 3.2 representa a função densidade de probabilidade, função acumulada de falhas, 

confiabilidade e taxa de falhas de um componente utilizando a distribuição probabilidade 

Exponencial considerando o valor das amostras de η e o somatórios das amostras obtidas pelos 

valores de η1, η2 e η3. 

A Figura 3.3 representa a função densidade de probabilidade, função acumulada de falhas, 

confiabilidade e taxa de falhas de um componente utilizando a distribuição de probabilidade de 

Weibull considerando o valor das amostras de η e o somatórios das amostras obtidas pelos 

valores de η1, η2 e η3. 

Ambas as distribuições probabilísticas apresentadas nas Figuras 3.2 e 3.3 utilizaram o 

mesmo valor característico (η) em suas respectivas equações, porém a distribuição de Weibull 

(Figura 3.3) utiliza do valor de forma para auxiliar na representação da distribuição. 

 

 

(a)               (b) 
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(c)                 (d) 

 

(e) 

Figura 3.2: Distribuição probabilística Exponencial  

(a) Função Densidade de Probabilidade de η1, η2 e η3, (b) Função Densidade de 

Probabilidade de ∑η, (c) Função Acumulada, (d) Confiabilidade e (e)Taxa de falhas. 

 

(a)               (b) 

 

(c)               (d) 
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(e) 

Figura 3.3: Distribuição probabilística Weibull  

(a) Função Densidade de Probabilidade de η1, η2 e η3, (b) Função Densidade de 

Probabilidade de ∑η, (c) Função Acumulada, (d) Confiabilidade e (e)Taxa de falhas. 

3.3 Verificação Formal dos modelos  

Com o uso do UPPAAL a verificação dos modelos avaliara as propriedades de Segurança, 

Alcançabilidade e Vivacidade. Com o uso da verificação formal clássica, verifica-se o modelo 

com distribuição de probabilidade exponencial, uma vez que se emprega ATF nesse tipo de 

formalismo. Com a inclusão de variáveis contínuas na segunda etapa do trabalho utilizando 

Autômatos Temporizados Híbridos, para representar a distribuição de Weibull e Lognormal, 

introduz-se o problema da não garantia da validação utilizando a verificação formal clássica no 

modelo em análise, pois não é possível representar o sistema por meio de um número finito de 

estados. Como solução a esta situação será empregado o uso da verificação formal estatística 

que permite operar com variáveis contínuas. 

3.4 Propostas de mantenabilidade 

Os modelos validados pela verificação formal são realizadas simulações com as 

distribuições de probabilidade apresentadas (exponencial e Weibull) em três propostas de 

mantenabilidade.  

A primeira proposta aplica-se a manutenção corretiva aos componentes do sistema crítico, 

ou seja a manutenção é utilizada apenas quando o componente entra em estado de falha. Nesse 

modelo de manutenção não ocorre planejamentos de manutenção, levando as 

empresas/industrias criarem enormes armazenamento de peças de reposição e um quadro maior 

de colaboradores a fim de garantir a disponibilidade maior de profissionais, ou seja, como as 

falhas não são previstas ocasionam a ociosidade de equipamentos e mão de obra. 

 Na proposta seguinte são empregados as manutenções preventiva e corretiva aos 

componentes, ou seja, a manutenção ocorre periodicamente baseada em uma variável (tempo, 

distância, ciclos de vida) monitorada do componente. De maneira geral tem como vantagem a 

criação de uma programação de manutenção dos componentes/sistema, isto permite reduzir os 
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problemas com estoque de peças, disponibilidade de mão de obra, ociosidade do sistema e 

parada de produção. 

Na terceira proposta as manutenções preditiva e corretiva são aplicadas nos componentes 

do sistema. A manutenção preditiva tem como principio o monitoramento de um ou mais 

parâmetros do estado dos equipamentos (vibração, espessura, temperatura) de forma que a 

manutenção ocorra antes do fim da vida útil (limite máximo ou mínimo do(s) parâmetro(s) 

monitorado(s) dos equipamentos. 

Desta forma estas três propostas serão divididas em 9 cenários, alterando os seguintes 

parâmetros nos cenários:  

 Distribuição de Probabilidade Paramétrica (Exponencial, Weibull e Lognormal) 

 Valores de forma β (Típico e Extremo) 

 Propostas de Manutenção (Corretiva, Preventiva e Preditiva) 

A Tabela 3.1 apresenta os cenários estudados neste trabalho. 

Tabela 3.1: Cenários estudados 

Cenários 
Distribuição de 

Probabilidade 

Valores de 

Forma 

Propostas de 

Manutenção 

1 Exponencial - Corretiva 

2 Exponencial - Corretiva + Preventiva 

3 Exponencial - Corretiva + Preditiva 

4 Weibull + Lognormal Típico Corretiva 

5 Weibull + Lognormal Típico Corretiva + Preventiva 

6 Weibull + Lognormal Típico Corretiva + Preditiva 

7 Weibull + Lognormal Extremo Corretiva 

8 Weibull + Lognormal Extremo Corretiva + Preventiva 

9 Weibull + Lognormal Extremo Corretiva + Preditiva 
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4 Modelos  

No capítulo anterior foi apresentada a metodologia do estudo, constatou-se que o emprego 

das técnicas formais de modelagem e análise de desempenho em sistemas críticos se apresenta 

promissora e robusta para a aplicação na engenharia de confiabilidade, o que permite investigar 

as principais características do sistema, buscar alternativas e propostas de manutenção para 

aumentar confiabilidade do sistema crítico. Apresentou-se as etapas da metodologia 

(modelagem, especificação, verificação e simulação), assim como as ferramentas a serem 

utilizadas. 

4.1 Implementação dos modelos 

O sistema crítico do trabalho baseia-se em um projeto real implantado (Figura 4.1), trata-

se de um sistema de bombeamento de água quente pressurizada para uma indústria. A 

modelagem desse sistema deve comtemplar todos os comportamentos essenciais sem 

comprometer os recursos computacionais, sendo assim, os principais eventos e modelos de 

falhas dos sistemas físicos serão representados por meio de funções de distribuição estatísticas 

paramétricas.  

 

Figura 4.1: Sistema crítico estudado 
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O sistema crítico utilizado para o estudo é um sistema de bombeamento de água aquecida 

pressurizada composto por 10 tipos de componentes. Os componentes a serem representados 

pelo modelo são os seguintes: 

 4 unidades de motor elétrico 

 4 unidades de bomba de água  

 4 unidades de inversor de frequência 

 1 unidade de controlador lógico programável  

 1 unidade de trocador de calor  

 1 unidade de sensor de nível  

 1 unidade de sensor de temperatura 

 1 unidade de sensor de pressão 

 1 unidade de válvula de segurança  

 1 unidade de válvula de recalque  

O sistema apresenta algumas situações de estado crítico, quando alguns componentes 

entram no estado de falha concomitantes, esses estados podem levar a danos críticos e severos 

que podem colocar em risco a segurança das pessoas e das instalações da indústria. Foram 

identificados cinco estados críticos com base na combinação das falhas dos componentes, os 

estados críticos e os componentes pertencentes a estes estados são apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Estados críticos identificados 

Estado 

Crítico 
Consequência Componentes em Falhas Concomitantes 

A Vazão baixa 
Moto-Bomba 

1 

Moto-Bomba 

2 

Moto-Bomba 

3 

Moto-Bomba 

4 

B Pressão alta Válvula de segurança Sensor de pressão 

C 
Temperatura 

alta 

Sensor de 

temperatura 
Trocador de calor 

Controlador lógico 

programável 

D 
Operação a 

vazio 
Sensor de nível Sensor de pressão Válvula de recalque 

E 
Transbordo 

reservatório 
Sensor de nível 

Controlador lógico 

programável 

F Obstrução Válvula de recalque 
Controlador lógico 

programável 
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O sistema crítico foi representado por três modelos gerais, o modelo de estado de 

Falha/Manutenção, o modelo de estado do Comportamento e o modelo de Estados Críticos dos 

componentes, sendo estes desenvolvidos no UPPAAL. Cada componente do sistema modelado 

foi representado por um modelo de estado de Falha/Manutenção e um modelo de estado de 

Comportamento, estes modelos interagem entre sei via rede de autônomos.  

O modelo de Comportamento (Figura 4.2) composto por seis estados, sendo eles: 

operando, alerta, desgaste, manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção 

preditiva. A transição entre os estados é determinada por uma função de distribuição estatística, 

e a função a ser adotado dependerá das características do comportamento do evento e cenário 

simulado, podendo ser Exponencial, Lognormal ou Weibull. 

 

Figura 4.2: Modelo de comportamento 

 Os estados pigmentados de verde representam o equipamento em situação funcional de 

operação, os estados na cor amarela indicam que o equipamento está em processo de 

manutenção corretiva, os estados na cor azul e magenta indicam manutenção preventiva e 

preditiva respectivamente. O modelo de Comportamento se comunica com os demais modelos 

via canais de sincronismo do tipo broadcast chan. 

O modelo de Falha/Manutenção (Figura 4.3) representa as atividades de manutenção 

empregadas no equipamento, assim como o tempo e custo dessas atividades no componente, 

sendo que estes, são implementados via “observadores” no template (área de criação dos 

modelos) com auxílios de clocks e variáveis que somam o tempo e o custo da atividade enquanto 

o componente permanecer naquele estado específico (ex: em manutenção corretiva). A 

transição entre estados é baseada em uma função de distribuição estatística especifica. Este 

modelo segue a representação de cores do modelo de comportamento. Os estados das 

manutenções preventivas e preditivas são ativados conforme as simulações dos cenários 

(Tabela 3.1). 
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Figura 4.3: Modelo de falha/manutenção 

 

Figura 4.4 - Modelos de estados críticos 

O modelo de Estado Crítico (Figura 4.4) obtém a informação dos demais modelos 

(Comportamento e Falha/Manutenção) via canais de sincronismo (broadcast chan) e com base 
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no estado que os componentes se encontram nestes modelos e identifica se algum estado crítico 

descrito na Tabela 4.1 foi atingido e o tempo que este estado crítico permanece acionado, este 

modelo possui variações conforme o número de componentes que pertencem a este estado 

crítico (dois, três ou quatro). 

4.2 Especificação do sistema 

Com o sistema representado pelos modelos de estados, é necessário acrescentar as 

restrições e características do sistema (especificação), permitindo que o modelo construído 

represente de forma mais fidedigna o sistema crítico. 

Um dos objetivos do trabalho é verificar para situações operacionais do sistema crítico, 

qual a melhor metodologia de manutenção a ser aplicada ao sistema, porém algumas restrições 

são impostas pelo sistema crítico quanto a estas operações de manutenção: 

 As equipes de manutenção corretivas são ilimitadas (existe um número maior de 

equipes de manutenção disponíveis que equipamentos em falha), ou seja, toda vez 

que o componente parar a operação devido a falha, a manutenção corretiva é 

acionada. 

 Existe apenas uma equipe de manutenção preventiva e preditiva, ou seja, somente 

um componente pode entrar em manutenção preventiva ou preditiva 

simultaneamente, quando dois componentes “solicitarem” este tipo de 

manutenção, o que realizar o pedido primeiro será atendido e os demais 

aguardarão o término deste.  

 Enquanto um equipamento aguarda “sua vez” de ocorrer manutenção preventiva 

ou preditiva, o mesmo continua em operação e está propenso com a mesma 

probabilidade de entrar em estado de falha que os demais em operação. Ocorrendo 

a falha, este automaticamente será encaminhado para manutenção corretiva. 

 A manutenção preventiva ou preditiva não pode gerar uma situação de estado 

crítico, ou seja, se o equipamento a solicitar estas manutenções específicas for o 

último componente faltante para ocasionar situação de estado crítico, esta 

manutenção será postergada até o momento que esta situação não ocorra mais, e 

o equipamento permanece em operação normalmente com a mesma probabilidade 

de entrar em estado de falha como os demais em operação. Ocorrendo a falha este 

componente será automaticamente encaminhado para manutenção corretiva. 

  Todo estado crítico alcançado faz com que a planta industrial fique inoperante, 

ou seja, em estado de indisponibilidade, devido ao risco que essa situação pode 

criar para as pessoas e estruturas como apontado anteriormente, ocorrendo a saída 

do estado crítico, as atividades do sistema são novamente retomadas 

(disponibilidade). 

 Ocorrendo qualquer manutenção no componente (corretiva, preditiva ou 

preventiva), o mesmo retorna ao estado original (100% de confiabilidade). 
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Todos componentes iniciam a operação na condição original (100% de confiabilidade), 

estes componentes ao longo do tempo de operação sofrem desgaste, passando para o estado de 

Alerta, e posteriormente para o estado de Desgaste, e pôr fim ao estado de falha/manutenção 

corretiva, caso não ocorra nenhuma manutenção especifica (preditiva ou preventiva) no 

componente. 

A transição entre os estados Operando, Alerta, Desgaste e Falha são determinadas pelas 

funções de distribuição probabilísticas (Exponencial ou Weibull), sendo utilizado os valores de 

η (parâmetro de localização conhecido como o valor característico) e β (valor de forma) 

disponibilizados por Simonetti et.al (2009) para cada componente. 

Este parâmetro de valor característico dos componentes é dividido em três valores 

característicos distintos (η1, η2 e η3), onde a transição do estado Operando para estado Alerta é 

baseada na função de distribuição probabilística utilizando η1 (70% do valor de η, Equação 3.1), 

a transição do estado Alerta para o estado Desgaste utilizara η2 (10% do valor de η, Equação 

3.3), e a transição do estado Desgaste para o estado Falha baseia-se em η3 (20% do valor de η, 

equação 3.4). Em todos os estados anteriores ao estado de Falha o componente sofre desgaste, 

porém mantem sua operação nominal.  

Estes processo de desgaste representado em etapas ocorrer devido a necessidade de 

representar o comportamento do sistema perante os tipos de manutenção empregados. As 

seguintes definições de manutenção empregadas por Kardec e Nascif (2010) são utilizados 

neste trabalho: 

 Manutenção Corretiva: Ocorre a intervenção da manutenção em situações já 

ocorridas, que causaram uma falha ou um desempenho menor do que o 

estabelecido do equipamento/sistema, essa metodologia de manutenção 

geralmente tem como consequência um elevado custo em peças e 

indisponibilidade do sistema. 

  

 Manutenção Preventiva: Estabelece o princípio de evitar a ocorrência de falhas 

prevenindo, estabelecendo regras fixas para realização das manutenção no 

sistema, essa metodologia possibilita um menor custo em razão da 

indisponibilidade, contudo, deve ser bem dimensionado para evitar um maior 

custo em peças e serviços. 

 

 Manutenção Preditiva: Monitora parâmetros dos equipamentos/sistemas com 

objetivo de prevenir as falhas nos equipamentos e estender ao maior tempo 

possível a operação interrupta do mesmo. Isto ocorre em razão da inserção de uma 

informação mais precisa com relação ao estado do equipamento/sistema para 

realização de uma manutenção mais precisa, ocasionando uma possível redução 

da indisponibilidade e custos com peças. 
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Esta decomposição do valor característico se faz necessário para representar a evolução 

do desgaste dos componentes, para a simulação contemplando manutenção corretiva o 

componente será submetido a ela quando passar pelas três etapas de desgaste (η1, η2 e η3), como 

apresentado no capítulo anterior pelos gráficos da função de distribuição acumulada, 

confiabilidade, disponibilidade e taxa de falhas equivale a um desgaste em etapa única de η. 

A manutenção preventiva independe do valor de η para sua ocorrência, sendo está ligada 

a periodicidade das intervenções. 

 Para representar o processo de manutenção preditiva a divisão do η é essencial, pois 

representa o monitoramento do componente por meio de uma variável, ao transitar do estado 

Operando para Alerta significa que o equipamento atingiu uma situação de atenção onde a 

equipe de manutenção preditiva é avisada para aquisição dos itens necessários para intervenção. 

A equipe permanece em situação de espera até o próximo estado ser atingido (transição do 

estado Alerta para o estado Desgaste), ao ocorrer a transição caso as restrições anteriormente 

citadas sejam respeitadas a equipe procederá com a manutenção preditiva, do contrário o 

equipamento permanecerá em operação até a ocorrência do próximo evento seja ele, transição 

para o estado de falha e consequentemente manutenção corretiva, ou liberação da manutenção 

preditiva no componente. 

As atividades de manutenção têm sua duração representada pelas funções de distribuição 

probabilísticas Exponencial e Lognormal. A função distribuição exponencial foi utilizada nos 

cenários 1, 2 e 3 com uso do parâmetro Rate of Exponential (Figura 4.6), presente na definição 

dos estados sendo padrão do UPPAL. Para os casos 4, 5, 6 ,7 ,8 e 9 ocorreu a implementação 

de geradores de números aleatórios baseados na função de distribuição Lognormal (Figura 4.7).  

 

Figura 4.5: Implementação das distribuições Lognormal e Weibull.  

As funções de distribuição Weibull e Lognormal foram implementados em funções 

globais no algoritmo do aplicativo UPPAAL (Figura 4.5), de modo com que possam ser 

utilizadas por qualquer modelo da rede de autômatos. Em geral, no UPPAAL estas funções de 

distribuição são empregadas no controle dos disparos de transições da rede de autômatos por 

meio do campo update. 
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Figura 4.6: Distribuição probabilística Exponencial dos tempos de reparo das manutenções.  

Função Densidade de Probabilidade (a) Corretiva, (b) Preventiva e Preditiva 

Função Acumulada (c) Corretiva, (d) Preventiva e Preditiva 

 

Figura 4.7: Distribuição probabilística Lognormal dos tempos de reparo das manutenções.  

Função Densidade de Probabilidade (a) Corretiva, (b) Preventiva e Preditiva 

Função Acumulada (c) Corretiva, (d) Preventiva e Preditiva 
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A Tabela 4.2 apresenta o tempo médio e desvio padrão da duração de cada manutenção 

que será utilizada na distribuição probabilística, esses tempos médios de manutenção baseiam-

se no sistema real utilizado na modelagem.  

Tabela 4.2: Duração do processo de manutenção 

Manutenção 
Tempo médio 

(horas) 

Desvio padrão 

(horas) 

Corretiva 600 10 

Preventiva 100 3 

Preditiva 100 3 

 

As funções de distribuição exponencial empregada para representar o período de vida do 

componente nos cenários 1, 2 e 3 utilizando o η respectivo a cada componente e para as 

simulações 4, 5, 6, foi utilizado a distribuição de Weibull com base nos parâmetros η e  β Típico 

respectivo a cada componente, por fim para as simulações 7, 8 e 9 foi utilizado a distribuição 

de Weibull com base nos parâmetros η e  β Extremo respectivo a cada componente, estes valores 

de parâmetros estão apresentados na Tabela 4.3 para cada componente.  

Tabela 4.3: Parâmetros para a função de distribuição. Fonte: Simonetti et.al (2009) 

 Componente 
β 

Típico 

β 

Extremo 
η η 1 η 2 η 3 

Motor Elétrico 1,2 3 100.000 70000 10000 20000 

Bomba De Água 1,2 3 35.000 24500 3500 7000 

Inversor De Frequência 1,1 3 200.000 140000 20000 40000 

Controlador Lógico 

Programável 
0,7 1,1 100.000 70000 10000 20000 

Trocador De Calor 1,2 3 50.000 35000 5000 10000 

Sensor De Nível 1 3 25.000 17500 2500 5000 

Válvula De Segurança 1 3 100.000 70000 10000 20000 

Válvula De Recalque 1,4 4 40.000 28000 4000 8000 

Sensor Temperatura 1 2 150.000 105000 15000 30000 

Sensor De Pressão 1,2 3 125.000 87500 12500 25000 
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As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam as representações do componente do motor elétrico com 

as distribuição probabilísticas de Weibull para valores de forma típico e extremo.  

 

(a)       (b) 

 

(c)       (d) 

 

 

(e) 

Figura 4.8: Distribuição probabilística Weibull do motor elétrico com β típico.  

(a) Função Densidade de Probabilidade com η especifico, (b) Função Densidade de 

Probabilidade com ∑η, (c) Função Acumulada, (d) Confiabilidade e (e) Taxa de falhas. 

 

 

(a)       (b) 
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(c)       (d) 

 

(e) 

Figura 4.9: Distribuição probabilística Weibull do motor elétrico com β extremo.  

(a) Função Densidade de Probabilidade com η especifico, (b) Função Densidade de 

Probabilidade com ∑η, (c) Função Acumulada, (d) Confiabilidade e (e) Taxa de falhas. 

Os custo de manutenção e indisponibilidade são apresentados na Tabela 4.4, estes são 

valores baseados no custo da planta industrial real e proporcionais aos apresentados por Kardec 

& Nascif (2010) para processos de manutenção. 

Tabela 4.4: Custos de manutenção e indisponibilidade.  

Processo  Custo (R$/h) 

Corretiva  40,00 

Preventiva 28,00 

Preditiva 50,00 

Indisponibilidade 40.000,00 

4.3 Verificação Formal dos Modelos Implementados 

Os resultados das verificações realizadas sobre a rede de autômatos indica problemas de 

modelagem resultante da integração dos subsistemas. De acordo com o tipo de modelo a ser 

verificado (discreto ou híbrido) a etapa de verificação formal da metodologia proposta possui 

abordagens distintas (Verificação Formal Clássica ou Estatística). 
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4.3.1 Verificação Formal Clássica 

Com base na especificação informal definida nas etapas anteriores, formulou-se as 

propriedades necessárias para verificação do modelo em questão. Os modelos de 

comportamento, falha/manutenção e estado crítico, são genéricos, ou seja, todos os 

componentes utilizam o mesmo modelo para representa-los, alterando entre os componentes os 

valores de forma e valores característicos. Os cenários 1, 2 e 3 utilizam a função de distribuição 

exponencial, em razão disto os modelos são verificados pela forma clássica, estes três cenários 

utilizam os mesmos parâmetros, alterando apenas o tipo de manutenção empregado na 

simulação. 

O modelo de comportamento foi verificado utilizando como representação do 

componente válvula de segurança, considerando as características e valores de transição 

relativos a este componente, validando o modelo neste cenário, por consequência todos os 

demais componentes que utilizam este modelo também consideram-se verificados.  

As propriedades a serem verificadas são descritas informalmente e formalmente na 

Tabela 4.5, juntamente com o resultado das verificações.  Os testes foram realizados em um 

notebook Dell Inspiron Intel(R) Core(TM) i7 - 7500 CPU @2.70GHz (8 Gb RAM) em cerca 

de 0,005 segundos. 

Tabela 4.5: Verificação formal clássica do modelo comportamental 

Descrição Informal Descrição Formal 
Propriedade 

Satisfeita 

Verifica a ausência de 

deadlock 
A[] not deadlock SIM 

V
er

if
ic

a 
o
 c

o
m

p
o
rt

am
en

to
 d

o
 m

o
d
el

o
 Modelo ir para o estado 

Alerta 
E<> Valvsegur.Alerta SIM 

Modelo ir para o estado 

Desgaste 
E<> Valvsegur.Desgaste SIM 

Modelo ir para o estado 

manutenção corretiva 
E<> Valvsegur.Corretiva SIM 

Modelo não ir ao estado 

manutenção preventiva 
A[]not Valvsegur.Preventiva SIM 

Modelo não ir ao estado 

manutenção preditiva 
A[]not Valvsegur.Preditiva SIM 
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O modelo de falha/manutenção foi verificado utilizando como representação do 

componente sensor de pressão, considerando as características e valores de transição relativos 

a este componente, validando o modelo neste cenário, por consequência todos os demais 

componentes que utilizam este modelo também consideram-se verificados. As propriedades a 

serem verificadas são descritas informalmente e formalmente na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6: Verificação formal clássica modelo falha/manutenção 

Descrição Informal Descrição Formal 
Propriedade 

Satisfeita 

Verifica a ausência de deadlock A[] not deadlock SIM 

V
er

if
ic

a 
o
 c

o
m

p
o
rt

am
en

to
 d

o
 

m
o
d
el

o
: 

Modelo ir para o estado 

Operando  

E<> 

MSenspressao.Operando 
SIM 

Modelo ir para o estado 

manutenção corretiva 

E<> 

MSenspressao.Corretiva 
SIM 

Modelo ir ao estado 

manutenção preventiva 

E<> 

MSenspressao.Preventiva 
SIM 

Modelo ir ao estado 

manutenção preditiva 

E<> 

MSenspressao.Preditiva 
SIM 

 

O modelo de Estado Crítico foi verificado considerando o Estado crítico B, os modelos 

de comportamento e falha/manutenção dos componentes deste estado crítico também estão 

ativados para validação dos modelos, desta forma validando os modelos neste cenário, por 

consequência todos os demais Estados Críticos que utilizam este modelo também consideram-

se verificados. As propriedades a serem verificadas são descritas informalmente e formalmente 

na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7: Verificação formal clássica do modelo estado crítico 

Descrição Informal Descrição Formal 
Propriedade 

Satisfeita 

Verifica a ausência de deadlock A[] not deadlock SIM 

Estado Crítico B ir para o estado 

parada 
E<> EstadoCriticoB.Parada SIM 
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Válvula de segurança ir para estado 

de manutenção corretiva 
E<> Valvsegur.Corretiva SIM 

Sensor de pressão ir para o estado 

manutenção preventiva 
E<> MSenspressao.Preventiva SIM 

Válvula de segurança ir ao estado 

manutenção preditiva 
E<> MSenspressao.Preditiva SIM 

Válvula de segurança e Sensor de 

pressão estarem ambos no estado de 

manutenção corretiva 

E<> (MSenspressao.Corretiva 

and Valvsegur.Corretiva) 
SIM 

Válvula de segurança e Sensor de 

pressão estarem ambos no estado de 

manutenção preventiva 

E<> (MSenspressao.Preventiva 

and Valvsegur.Preventiva) 
NÃO 

Válvula de segurança e Sensor de 

pressão estarem ambos no estado de 

manutenção preditiva 

E<> (MSenspressao.Preditiva 

and Valvsegur.Preditiva) 
NÃO 

4.3.2 Verificação Formal Estatística 

Uma vez já verificados os modelos pelo método de verificação formal clássica, esta 

dissertação empregou a verificação formal estatística com finalidade de validar o 

comportamento de cada modelo individual, também foi considerado o sistema crítico a operar. 

A necessidade dessa ferramenta existe porque os modelos de falha dos componentes e 

manutenção são melhores representados por funções contínuas. Na integração destes dois 

modelos, observa-se um comportamento híbrido, com evoluções de variáveis discretas e 

contínuas. Além disso, será proposta a inclusão de modelos estatísticos que representam os 

modos de falhas dos principais dispositivos. Nesse contexto, o processo de validação dos 

modelos foi realizado através da ferramenta de Verificação Formal Estatística. 

Por meio da ferramenta de verificação formal estatística, pode ser determinada a 

probabilidade do sistema atingir um estado especifico. O modelo de comportamento foi 

verificado utilizando como representação do componente “Sensor de Temperatura”, 

considerando as características e valores de transição relativos a este componente, validando o 

modelo neste cenário, por consequência todos os demais componentes que utilizam este modelo 

também consideram-se verificados. As análises foram realizadas considerando 99% de grau de 

confiabilidade e 1 x 10-3 de tolerância considerando um intervalo de tempo igual a 175.200 

unidades de tempo (horas). 
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Tabela 4.8: Verificação formal estatística do modelo comportamental 

 Descrição Informal Descrição Formal Resultado Amostras 

V
er

if
ic

a 
o
 c

o
m

p
o
rt

am
en

to
 d

o
 m

o
d
el

o
: 

Modelo ir para o estado 

Alerta 

Pr[Tempogeral<=175200](<

>Senstemp.Alerta) 
81% 1.018.558 

Modelo ir para o estado 

Desgaste 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Desgaste) 
78% 1.137.275 

Modelo ir para o estado 

manutenção corretiva 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Corretiva) 
69% 1.407.913 

Modelo ir para o estado 

manutenção preventiva 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Preventiva) 
0% 2301 

Modelo ir para o estado 

manutenção preditiva 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Preditiva) 
0% 2301 

 

O modelo de falha/manutenção foi verificado utilizando como representação do 

componente “Sensor de Temperatura”, considerando as características e valores de transição 

relativos a este componente, validando o modelo neste cenário, por consequência todos os 

demais componentes que utilizam este modelo também considera-se verificados. As 

propriedades a serem verificadas são descritas informalmente e formalmente na Tabela 4.9 

ocorrendo em dois cenários, com manutenção preventiva e com manutenção preditiva. 

 

Tabela 4.9: Verificação formal clássica modelo falha/manutenção 

Descrição Informal Descrição Formal Resultado Amostras 

M
a
n

u
te

n
çã

o
 c

o
r
re

ti
v
a
 e

 

p
re

v
en

ti
v
a

 

Modelo ir para o 

estado Alerta 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Alerta) 
81% 1.026.344 

Modelo ir para o 

estado Desgaste 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Desgaste) 
36% 1.532.633 

Modelo ir para o 

estado manutenção 

corretiva 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Corretiva) 
5% 305,756 
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Modelo ir para o 

estado manutenção 

preventiva 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Preventiva) 
100% 2.301 

Modelo ir para o 

estado manutenção 

preditiva 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Preditiva) 
0% 2.301 

M
a
n

u
te

n
çã

o
 c

o
r
re

ti
v
a
 e

 p
re

d
it

iv
a

 

Modelo ir para o 

estado Alerta 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Alerta) 
81% 1.012.852 

Modelo ir para o 

estado Desgaste 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Desgaste) 
78% 1.142.162 

Modelo ir para o 

estado manutenção 

corretiva 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Corretiva) 
0% 2.301 

Modelo ir para o 

estado manutenção 

preventiva 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Preventiva) 
0% 2.301 

Modelo ir para o 

estado manutenção 

preditiva 

Pr[Tempogeral<=175200] 

(<>Senstemp.Preditiva) 
78% 1.140.739 
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5 Resultados  

A metodologia de avaliação do desempenho da manutenção foi simulada primeiramente 

com os modelos de distribuição exponenciais e compõe os cenários 1,2 e 3 já mencionados 

anteriormente. Na sequência são realizadas a amostragem com os modelos de distribuição de 

Weibull e Lognormal, com valores de forma (β) típicos para os casos 4,5 e 6 e valores de forma 

(β) extremos para os casos 7 ,8 e 9. 

5.1 Modelos com Distribuição Probabilística Exponencial 

A primeira etapa consiste em determinar o número de amostras mínimas que necessitam 

ser realizadas a fim de garantir a média dos valores da variável custo de manutenção convirjam 

a um valor constante ao longo do crescimento do número de amostras.  

Para o caso 1, em que ocorre somente manutenção corretiva no sistema, com todos os 

modelos implementados, foi realizado as simulações ao longo de 175.200 unidades de tempo 

(horas), representando a operação deste sistema.  

A Figura 5.1 apresenta a média do custo de manutenção versus o número de simulações 

realizadas, nota-se que com 500 amostras o valor da média converge. Sendo adotado desta 

forma 500 amostras o valor mínimo de simulações para cada caso.  

 

Figura 5.1: Variação do custo de manutenção por número de simulações  

O caso 1 apresentou um custo total de manutenção de R$ 3.367.000 sendo 67% deste 

valor ocasionado pela parada da fábrica devido o sistema ter atingido um ou mais estados 

críticos (Tabela 5.1) o que causou indisponibilidade da fábrica. A Tabela 5.2 apresenta a 

influência que cada estado crítico teve sobre as 57 horas totais de indisponibilidade do sistema. 
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O Estado Crítico E apresentou o maior número de ocorrências, totalizando 35 vezes em que o 

sistema parou, resultando também na maior quantidade total de horas de fábrica parada, 

totalizando 12.150 horas em 500 simulações. O estado C não entrou em nenhum instante em 

estado crítico nas simulações deste caso. 

Tabela 5.1: Custo manutenção cenário 1 

Horas Valor 
Valor Total 

Indisponibilidade Corretiva Indisponibilidade Corretiva 

57 27.601 R$ 2.263.040 R$    1.104.040 R$ 3.367.000 

 

Tabela 5.2: Influência dos estados críticos na indisponibilidade do cenário 1. 

Estados 

Críticos 
A B C D E F 

Ocorrências 17 7 0 3 35 22 

Total de horas 

paradas 
5.800 1.800 0 750 12.150 8.000 

Média Horas 

por ocorrência 
341 257 0 250 347 364 

Média Horas 

por simulação 
11,6 3,6 0 1,5 24,3 16 

Porcentagem  20% 6% 0% 3% 43% 28% 

 

Para o cenário 2 além da manutenção corretiva foi acrescido a manutenção preventiva nos 

equipamentos, sendo esta manutenção realizada por uma equipe especializada responsável por 

todo os componentes do sistema, ou seja, só pode ser realizado a manutenção preventiva de um 

único componente no mesmo instante de tempo, e a manutenção corretiva é acionada quando o 

equipamento entrar no estado de falha. 

Foi estabelecido para o cenário 2 um valor de intervalo entre manutenções preventivas 

para os componentes para cada conjunto de 500 amostras, sendo acrescido gradativamente a 

cada novo início de amostragem, este intervalo é constante e o mesmo valor para todos os 

equipamentos (Tabela 5.3). 

O valor de intervalo de 12.500 horas entre as manutenções preventivas apresentou os 

menores custos totais de manutenção para o sistema, na ordem de R$ 1.356.149, (Figura 5.2). 

Com relação ao risco de os estados críticos serem alcançados, o intervalo de 1000 horas 

apresentou apenas 5 horas de situações em que estes estados são atingidos ao longo de 20 anos 

de simulações, contudo com o maior valor de custo de manutenção dentre os intervalos de 

manutenção simulados. 
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Tabela 5.3: Custo da manutenção considerando manutenção preventiva e corretiva.  

Interv. 
Horas Valor (R$) Valor 

Total 

(R$) Indisp. Corret. Prevent. Indisp. Corret. Prevent. 

1.000 5 907 145.911 195.400 36.286 4.085.526 4.317.212 

5.000 8 6.866 37.576 325.200 274.624 1.052.135 1.651.959 

7.500 14 9.574 25.043 551.600 382.964 701.209 1.635.773 

10.000 11 11.328 19.106 448.000 453.137 534.983 1.436.120 

12.500 10 13.302 15.034 403.120 532.077 420.952 1.356.149 

15.000 11 14.650 12.377 432.000 585.989 346.576 1.364.565 

20.000 20 16.536 9.508 804.600 661.431 266.240 1.732.271 

25.000 25 18.417 7.658 993.000 736.697 211.060 1.940.757 

30.000 25 19.848 6.219 1.003.200 793.914 174.152 1.971.266 

 

 

Figura 5.2: Variação do custo de manutenção do cenário 2 em função da peridiocidade da 

manutenção preventiva. 

 

A Tabela 5.4 apresenta a influência de cada estado crítico nas parada da planta industrial 

com intervalo constante de 12.500 horas de manutenção preventiva para cada componente. Os 

Estados Críticos A e E apresentaram os maiores índices referentes a horas paradas. Os estados 

C e D não foram alcançáveis em nenhuma das simulações.  
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Tabela 5.4: Ocorrência dos estados críticos no cenário 2 

Estados 

Críticos 
A B C D E F 

Ocorrências 8 1 0 0 12 7 

Total de horas 

paradas 
1900 259 0 0 1869 282 

Média Horas 

por ocorrência 
238 259 0 0 156 40 

Média Horas 

por simulação 
4 0,5 0 0 4 0,5 

Porcentagem  44% 6% 0% 0% 44% 6% 

O cenário 3 utiliza a manutenção preditiva nos equipamentos, sendo esta manutenção 

realizada por uma equipe especializada responsável por todo os componentes do sistema, ou 

seja, só pode ser realizado uma manutenção preditiva no mesmo instante de tempo. Todos os 

componentes são monitorados por uma condição física (ex: vibração, temperatura, 

deslocamento...), o equipamento ao atingir um limite de aceitabilidade imposto pela fábrica, 

denominado no trabalho de estado de desgaste é submetido a uma manutenção preditiva, a 

manutenção corretiva é acionada quando o equipamento entrar no estado de falha. 

Este cenário obteve o menor custo de manutenção entre os três cenários da distribuição 

exponencial sendo o custo na ordem de R$ 275.732, este cenário também não apresentou 

nenhuma parada no sistema ocasionada pelos Estados Críticos. 

Tabela 5.5: Custo da manutenção no cenário 3 

Horas Valor (R$) Valor Total 

(R$) Indisp. Corretiva Preditiva Indisp. Corretiva Preditiva 

0 28 5.495 0 1.100 274.732 275.832 

5.2 Modelos com Distribuições de Weibull e Lognormal e 

Valores de Forma Típicos 

Nas simulações para os cenários 4, 5 e 6 são empregadas as distribuições de Weibull e 

Lognormal, para representar o tempo de vida útil e tempo de reparo dos componentes 

respectivamente, sendo que para a distribuição de Weibull são utilizados valores típicos para 

representar a variável de forma (β). 

O cenário 4 considerou apenas a manutenção corretiva no sistema, ocorrendo sempre que 

um componente assume o estado de falha, o custo médio total para esta operação de manutenção 

nas simulações deste caso foram de R$2.898.830 sendo como no cenário 1 a maior parcela deste 
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valor foi consequência do período de indisponibilidade da fábrica devido as situações de estado 

crítico serem atingidas (Tabela 5.6). 

Tabela 5.6: Custo da manutenção cenário 4 

Horas Valor 
Valor Total 

Indisponibilidade Corretiva Indisponibilidade Corretiva 

44 28.409 R$ 1.762.480 R$1.136.350 R$ 2.898.830 

A Tabela 5.7 apresenta a influência que cada estado crítico apresentou sobre o tempo de 

indisponibilidade do sistema. O Estado Crítico E assim como no cenário 1 permaneceu o maior 

tempo acionado em relação aos demais estados, sendo responsável por mais de 40% do tempo 

do sistema parado. Os estados C e D não foram alcançados em nenhum instante das simulações. 

Tabela 5.7: Influência dos estados críticos no cenário 4 

Estados 

Críticos 
A B C D E F 

Ocorrências 22 4 0 0 29 23 

Total de horas 

paradas 
4089 1318 0 0 9091 6666 

Média Horas 

por ocorrência 
186 330 0 0 314 290 

Média Horas 

por simulação 
9 3 0 0 18 14 

Porcentagem  20% 7% 0% 0% 41% 32% 

O cenário 5 acresce a manutenção preventiva ao sistema, onde são simulados diversos 

intervalos fixos de manutenção preventiva para todos os componentes, afim de encontrar o 

intervalo ótimo que apresenta menor custo médio total de manutenção do sistema (Tabela 5.8).  

Tabela 5.8: Custo da manutenção no cenário 5, variando intervalo de manutenção preventiva  

Interv. 
Horas Valor (R$) Valor 

Total 

(R$) Indisp. Corret. Prevent. Indisp. Corret. Prevent. 

2.500 2,1 621 73.096 82.480 24.870 2.046.700 2.154.050 

5.000 2,8 2.074 36.892 113.200 82.960 1.032.980 1.229.140 

7.500 9,8 4.045 24.066 390.000 161.830 673.860 1.225.690 

10.000 8,2 5.900 17.768 327.600 235.880 497.530 1.061.010 

12.500 7,1 8.212 13.491 284.880 328.510 377.760 991.150 

15.000 18,3 10.234 10.868 732.320 409.340 304.320 1.445.980 

20.000 18,2 17.244 5.214 724.640 689.800 146.010 1.560.450 

25.000 22,5 17.325 5.223 897.600 692.970 146.240 1.736.810 

30.000 24 19.786 3.890 960.000 791.440 108.920 1.860.360 
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O intervalo entre 10.000 e 12.500 horas de manutenção preventiva apresenta os menores 

custos globais de manutenção como pode ser visto na Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Curva otimização do custo de manutenção em relação ao intervalo de 

manutenções preventivas 

O Estado Crítico E apresentou o maior número de ocorrências entre os estados, causando 

mais de 70% do tempo do sistema indisponível (Tabela 5.9). Os estados A e C não entraram 

em nenhum instante em estado crítico nas simulações deste caso.  

Tabela 5.9: Comportamento do estados críticos no cenário 5 

Estados 

Críticos 
A B C D E F 

Ocorrências 0 3 0 2 28 4 

Total de horas 

paradas 
0 160 0 150 2484 586 

Média Horas 

por ocorrência 
0 55 0 75 89 147 

Média Horas 

por simulação 
0 0,3 0 0,3 5 1,2 

Porcentagem  0% 5% 0% 5% 73% 17% 

O cenário 6 considera a manutenção preditiva nos equipamentos seguindo os conceitos já 

mencionados anteriormente com distribuições probabilísticas de Weibull e Lognormal.  

Assim como na distribuição exponencial (Cenário 3), esta arquitetura de manutenção 

apresentou o menor custo médio total de manutenção entre os cenário estudados com 
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distribuições contínuas utilizando fator de forma típico. Não houve nenhuma situação de 

indisponibilidade no sistema ocasionada pelos Estados Críticos. 

Tabela 5.10: Custo da manutenção para o cenário 6 

Horas Valor (R$) Valor Total 

(R$) Indisp. Corretiva Preditiva Indisp. Corretiva Preditiva 

0 9 5.640 0 360 282.000 282.360 

5.3 Modelos com Distribuições de Weibull e Lognormal e 

Valores de Forma Extremos 

Os cenários 7, 8 e 9 utilizaram as distribuições probabilísticas de Weibull com valor de 

forma (β) extemos afim de representar o tempo de vida útil mais próximos ao comportamento 

mecânico dos equipamentos. 

O cenário 7 análogo aos casos 1 e 4 considera apenas manutenção corretiva para o 

sistema, e o custo médio total para esta operação de manutenção nas simulações deste cenário 

foram de R$3.427.960, a maior parcela deste montante é consequência da indisponibilidade da 

fábrica devido as situações de estado crítico serem atingidas (Tabela 5.11). 

Tabela 5.11: Custo de manutenção para cenário 7 

Horas Valor 
Valor Total 

Indisponibilidade Corretiva Indisponibilidade Corretiva 

57 28.474 R$ 2.288.960 R$1.139.000 R$ 3.427.960 

O Estado Crítico E ocasionou o maior período de indisponibilidade em relação aos demais 

estados (Tabela 5.12). O estado C não ocasionou nenhuma parada ao sistema. 

Tabela 5.12: Influência dos estados críticos no cenário 7 

Estados 

Críticos 
A B C D E F 

Ocorrências 19 3 0 1 32 15 

Total de horas 

paradas 
4210 1240 0 0 10245 4101 

Média Horas 

por ocorrência 
220 415 0 0 320 275 

Média Horas 

por simulação 
8 2,5 0 0 21 8 

Porcentagem  20% 7% 0% 0% 53% 20% 
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O cenário 8 apresentado na Tabela 5.13 foi simulado com a manutenção preventiva 

atuando no sistema, e variou-se os intervalos de manutenção afim de encontrar o menor custo 

médio para esta atividade (Figura 5.4).  

Tabela 5.13: Custo da manutenção no cenário 8  

Interv. 
Horas Valor (R$) Valor 

Total 

(R$) Indisp. Corret. Prevent. Indisp. Corret. Prevent. 

5.000 0 16 37.230 0 640 1.042.440 1.043.080 

7.500 0,1 55 24.490 4.000 2.200 685.720 691.920 

10.000 0,5 250 18.600 20.000 10.000 520.800 550.800 

12.500 0,2 680 14.160 8.000 27.200 396.480 431.680 

15.000 2,5 1.480 11.900 100.000 59.200 333.200 492.400 

17.500 4,1 2.690 9.605 164.000 107.600 268.940 540.540 

20.000 3,8 4.075 8.220 152.000 163.000 230.160 545.160 

22.500 2,1 5.960 6.930 84.000 238.400 194.040 516.440 

25.000 10,9 8.493 8.765 436.000 339.720 245.420 1.021.140 

27.500 8,6 10.600 5.120 344.000 424.000 143.360 911.360 

30.000 14,5 13.350 4.080 580.000 534.000 114.240 1.228.240 

32.500 17,9 15.960 3.540 716.000 638.400 99.120 1.453.520 

 

 

Figura 5.4: Curva otimização do custo de manutenção em relação ao intervalo de 

manutenções preventivas no cenário 8.  
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O Estado Crítico E apresentou o maior número de ocorrências, com mais de 60% do 

tempo do sistema parado (Tabela 5.14).  

Tabela 5.14: Influencia dos estados críticos no cenário 8 

Estados 

Críticos 
A B C D E F 

Ocorrências 4 3 0 2 28 4 

Total de horas 

paradas 
180 160 0 150 2484 586 

Média Horas 

por ocorrência 
45 55 0 75 89 147 

Média Horas 

por simulação 
0,4 0,3 0 0,3 5 1,2 

Porcentagem  5% 4% 0 4% 60% 17% 

O cenário 9 foi visto com a inserção da manutenção preditiva nos equipamentos seguindo 

os conceitos já mencionados anteriormente, assim como na distribuição normal este tipo de 

manutenção apresentou o menor custo médio total entre os cenário com distribuições continuas 

utilizando fator de forma extremo, nas simulações não ocorreu nenhuma parada no sistema 

ocasionada pelos Estados Críticos estudados neste caso. 

Tabela 5.15: Custo da manutenção para o cenário 9 

Horas Valor (R$) Valor Total 

(R$) Indisp. Corretiva Preditiva Indisp. Corretiva Preditiva 

0 0 5.225 0 0 261.200 261.200 

 

5.4 Probabilidades de ocorrência dos estados críticos. 

Outro recurso interressante no desenvolvimento desta metodologia é a utilização das 

propriedades estatisticas do UPPAAL, desta forma em vez de realizar um número determinado 

de simulações para cada cenário (500 amostras), verificou-se para o pior estado crítico dos 

cenários qual a probabilidade do mesmo ocorrer no período de 20 anos (175 200 unidades de 

tempo), as análises foram realizadas com 95% de grau de confiabilidade e 1x10-2 de tolerância, 

ou seja, o UPPAAL processa o cenário até atingir a quantidade de amostras que garanta que o 

resultado da probabilidade desejada esteja dentro do nível de confiança e tolerância estipulado. 

Foi solicitado aos 9 cenários a probabilidade do Estado Crítico E (o mais recorrente entre 

todos nas simulações anteriores) alcançar o estado de Parada, ou seja, a empresa ficar 

indisponível devido este estado crítico ao menos uma vez dentro do período de tempo de 

175.200 horas (20 anos).  
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Tabela 5.16: Probabilidade do estado crítico E ocasionar indisponibilidade 

Cenário 
Distribuições 

Probabilisticas 

Tipo de 

Manutenção 

Pr[Tempogeral<=

175200] 

(<>EstadoCritico

E.Parada) 

Amostras 

1 Exponencial Corretiva 6,5% 2.441 

2 Exponencial 
Corretiva e 

Preventiva 
5,07% 1.952 

3 Exponencial 
Corretiva e 

Preditiva 
0% 290 

4 
Weibull  Valor de 

Forma Tipico 
Corretiva  5,6% 2.146 

5 
Weibull  Valor de 

Forma Tipico 

Corretiva e 

Preventiva 
4,9% 1.895 

6 
Weibull  Valor de 

Forma Tipico 

Corretiva e 

Preditiva 
0% 290 

7 
Weibull  Valor de 

Forma Extremo 
Corretiva 8,6% 3.107 

8 
Weibull  Valor de 

Forma Extremo 

Corretiva e 

Preventiva 
2,0% 879 

9 
Weibull  Valor de 

Forma Extremo 

Corretiva e 

Preditiva 
0% 290 

 

5.5 Considerações dos resultados  

O emprego da manutenção preditiva no sistema reduz o custo da manutenção do sistema 

a valores mínimos em todos os cenários, a manutenção preditiva descrita no trabalho é aplicada 

a todos os instrumentos podendo ser considerada uma situação ideal e não é considerado o custo 

de implantação no desenvolvimento desta pesquisa. Em situações reais, se torna extremamente 

oneroso instalar predição em todos os componentes de um sistema, assim como existem 

limitações físicas que podem inviabilizar este cenário, como alternativa, na prática são 

elencados alguns componentes para receber a manutenção preditiva podendo ser definido vários 

critérios para a escolha deste componentes como: custo, facilidade de instalação e maior 

suscetibilidade a ocorrência de falha. 

Nos casos em que foi empregado a manutenção preventiva os valores ótimos de custo 

global de manutenção são obtidos quando os intervalos de realização da manutenção nos 

componentes são próximos as 12.500 horas, por ser uma manutenção que não necessita de 

instalação estrutural no sistema para sua implantação, torna-se mais factível seu uso, tendo 

como vantagem também a praticidade de programar as intervenções.  
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Se for reduzida a periodicidade da manutenção preventiva abaixo do ponto ótimo de 

custo, irá ocorrer um aumento do número de intervenções no sistema e consequentemente a 

substituição e descarte de componentes contendo ainda vida útil e por consequência, elevação 

do custo global devido o fator manutenção preventiva. 

Na possibilidade de aumento do intervalo de manutenção preventiva com relação ao 

ponto ótimo encontrado, o sistema inicia um processo de aumento da quantidade de 

manutenções corretivas e de horas paradas do sistema proporcionalmente ao aumento da 

periodicidade da manutenção, como consequência eleva-se o custo total de manutenção do 

sistema.  

A manutenção corretiva apresentou os maiores custos de manutenção dentre os cenários 

estudados, estes altos custos são decorrência da grande quantidade de horas paradas do sistema 

e seu elevado valor estabelecido neste trabalho.  

O “Estado Crítico E” foi identificado nas simulações como o mais susceptível a 

proporcionar situações críticas ao sistema, ocasionando sua parada. Com a implantação da 

manutenção preventiva, os índices de falha deste cenário reduzem, no entanto, ainda é o maior 

“causador” de interrupção do sistema, desta forma pode-se realizar um trabalho focado nos 

componentes deste estado afim de reduzir ou eliminar as interrupções causadas por este item.  
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6 Conclusão 

Este capítulo aborda uma reflexão do conhecimento obtido ao longo do desenvolvimento 

desta dissertação, discutindo as conclusões dos resultados atingidos, desafios e limitações 

encontradas durante a pesquisa e sugestões para trabalhos futuros utilizando os modelos 

desenvolvidos no trabalho. 

6.1 Considerações gerais 

Os avanços tecnológicos nas mais diversas áreas do conhecimento, permitem evoluções 

rápidas dos componentes e sistemas, porém as técnicas de manutenção necessitam acompanhar 

este desenvolvimento a fim de reduzir ou até mesmo evitar que situação críticas ocorram. 

No contexto de manutenção a abordagem de técnicas de verificação formal para validar 

modelos e cenários de simulação ainda é escassa, principalmente em sistemas críticos, sendo a 

maioria dos trabalhos com foco em técnicas clássicas e estocásticas de predição do 

comportamento dos componentes.     

Nesta dissertação, foi proposta uma nova abordagem para a avaliação da manutenção em 

sistemas críticos. A metodologia apresentada é capaz de integrar as etapas de implementação, 

especificação, verificação e simulação dos modelos propostos, empregando técnicas de 

modelagem e verificação formal afim de identificar as melhores estratégias de manutenção de 

sistemas críticos, identificando os principais componentes e estados críticos do sistema. 

A metodologia desenvolvida utiliza modelos do comportamento de falha dos 

componentes associadas a especificação das restrições operacionais do sistema, não sendo 

necessário a modelagem física do sistema real, reduzindo desta forma a possibilidade de 

explosão de estados comprometendo a análise por escassez de recursos computacionais.  

Os resultados obtidos com os modelos utilizando distribuições exponenciais para 

representar o comportamento de falha dos componentes foram semelhantes aos modelos que 

empregaram distribuições de Weibull, com a vantagem para o primeiro, devido a maior 

facilidade de validação do modelo pois devido ser uma função nativa do aplicativo UPPAAL 

STRATEGO e utilizar Autômatos Temporizados discretos, é possível implementar o modelo 

de forma discreta e realizar a técnica de Verificação Formal Clássica. 

O emprego das funções de distribuição estatísticas (Weibull e LogNormal) nos modelos 

fez necessário adotar o formalismo de Autômatos Temporizados Híbridos e a utilização da 

técnica de Verificação Formal Estatística, sendo neste cenário possível realizar uma 

representação mais fidedigna do modelo em relação ao sistema físico real.  

 Com o emprego das ferramentas estatísticas, a metodologia proposta possibilita analisar 

um único evento do sistema com um nível de confiança e incerteza definidos pelo usuário sem 
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a necessidade de realizar a simulação do sistema, ou seja, pode-se investigar a probabilidade da 

ocorrência ou não de um estado específico em um cenário definido. 

O trabalho também contribui com a busca pela otimização de recursos financeiros 

desprendidos na manutenção, possibilitando aos engenheiros de manutenção a simulação de 

vários cenários de manutenção com a garantia da validação dos modelos implementados, afim 

de aplicar os recursos necessários nas ações mais eficazes para aumento da confiabilidade do 

sistema. 

Desta forma, conclui-se que o trabalho atingiu as metas propostas e se apresenta como 

uma linha de pesquisa em potencial para trabalhos futuros. 

6.2 Sugestões de Pesquisas Futuras 

A simulação e a Verificação Formal dos modelos resultam em garantias de que o sistema 

está de acordo com os requisitos solicitados, desta forma permite utilizar esta metodologia para 

criar cenários distintos de manutenção em sistemas com elevado nível de criticidade.  

Novos trabalhos podem abordar com maior ênfase as ferramentas estatísticas do 

aplicativo, avaliando desvio padrão das variáveis analisadas.  

Novos testes podem ser feitos variando a periodicidade de preventiva entre os 

componentes, avaliando os que necessitam de maior atenção, assim como junção de diferentes 

formas de manutenção em um mesmo cenário, permitindo a alguns componentes receberem 

manutenção preventiva e outros preditivas afim de maximizar a Confiabilidade do sistema. 

Implementação deste modelo em um sistema físico real, que possibilite obtenção de os 

dados necessários para comparação com o modelo implementado e aplicação do cenário 

indicado pela metodologia no sistema real no intuito de comparar os resultados e validá-los.  

Além dos trabalhos citados, sugere-se o emprego da metodologia proposta de forma 

concomitante a técnicas clássicas de confiabilidade como Árvore de Falhas, afim de pré-

classificar os principais componentes e combinação destes que podem ocasionar situações 

críticas ao sistema.
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